Beauty

Center

Chanti

is

een

sfeervol

Gelaatsverzorgingen

schoonheidsinstituut voor hem én haar. Je kan
er heerlijk genieten van tal van verzorgingen.

Massages

Chantal heeft reeds 15 jaar ervaring en volgt
regelmatig cursussen en bijscholingen zodat jij

Lichaamsverzorgingen

niet alleen volledig ontspannen maar ook
steeds perfect verzorgd het instituut verlaat. Er
wordt

voldoende

tijd

genomen

om

de

behandeling op jouw noden en wensen af te
stemmen met veel aandacht voor kwaliteit en
hygiëne.
Beauty Center Chanti werkt met de producten
van het merk

Ontharen

, expert in natuurlijke

cosmetica en niet getest op dieren.

Manicure
Pedicure
Maquillage

Op dinsdag én woensdag kan je bij
Beauty Center Chanti terecht tot 20u

Zonnebank

komen.
Tot binnenkort!

Maandag

8u – 12u & 13u30– 18u

Dinsdag

8u – 12u & 13u30 – 20u

Woensdag

8u – 12u & 13u30 – 20u

Donderdag Gesloten
Vrijdag

8u – 12u & 13u30 – 18u

Zaterdag

8u – 12u

Zondag

Gesloten

Steeds na afspraak
Dorpsstraat 87

voor een zonnebankbeurt of verzorging.
Kortom: de moeite waard om eens langs te

Openingsuren

Cadeaubonnen

1982 Weerde
015 / 62 00 29

info@BeautyCenterChanti.be
www.BeautyCenterChanti.be

Gezichtscerzorgingen

Ontharen

Basis Mini

Wenkbrauwen

€ 6,00

Sopolish verwijderen + nieuwe

€38,00

Bovenlip

€ 6,00

Paraffinebad

€10,00

Kin

€ 6,00

Wangen

€ 6,00

(Reiniging, peeling, verwijderen
onzuiverheden, masker,

€ 38,00

dagcreme)

Basis

Wenkbrauwen + bovenlip + kin

(aangepast aan het huidtype)

(Reiniging, peeling, verwijderen

Wenkbrauwen + bovenlip + kin +
€ 48,00

wangen

Sopolish verwijderen

Gespecialiseerde pedicure

€20,00

Gespecialiseerde pedicure aan huis

€25,00

Spa pedicure (pedicure met peeling)

€ 30,00

Luxe Spa pedicure

€ 45,00

€10,00

Onderarmen

€10,00

Volledige armen

€20,00

Onderbenen

€18,00

Bovenbenen

€18,00

Bovenbenen (enkel) achterzijde

€12,50

onzuiverheden, massage,

Volledige benen

€27,50

masker, dagcreme)

Bikini (rand slipje)

masker, dagcreme)

Intensieve Collageen of
Tda. (aangepast aan het huidtype)
( Reiniging, peeling, verwijderen

€58,00

Voetverzorgingen

€15,00

Oksels

onzuiverheden, massage,

€ 20,00

€ 10,00

€ 22,50

Extra voetmassage 15 min. (enkel in
combinatie met pedicure.
Paraffinebad

€15,00
€10,00

Maquillage
Make-up

€ 25,00

Bruidsmake-up incl. 1proefsessies

€ 49,00

Micro-dermabrasie

€ 75,00

Bikini ( lijntje )

€15,00

Specialiteiten

Extra oogverzorging

€ 15,00

Bikini volledig

€20,00

Extra glycolpeeling

€ 10,00

Rug

€20,00

Verven wimpers

€ 11,50

Rug en shouders

€25,00

Verven wenkbrauwen

€ 11,50

Borstkas

€20,00

Massages en lichaamsverzorgingen
Relaxerende massage

*25 min.

Rug-, nek-, en schoudermassage

€29,00

Hot Stone massage
Kaarsmassage

*45 min.
€50,00
*80 min.
€75,00

Handverzorgingen
Manicure
Spa manicure
(Manicure met peeling)
Luxe manicure

Volledige beenpeeling

€25,00

Lichaamspeeling

€30,00

verzorging)

Rugpeeling

€20,00

Lakken van nagels (zonder

Lakken van nagels (tijdens

verzorging)
Gelish (nieuw)

Individuele wimperverlenging
Bijwerken individuele wimpers

€ 125
€ 45

Zonnebank
€ 17,00
€ 25,00
€ 39,00
€ 5,00
€ 10,00
€30,00

Sunvision 1 beurt (12min)

€ 8,00

Sunvision 10 + 1 gratis

€80,00

Sunvision 15 + 1 gratis

€120,00

Sunvision 20 + 2 gratis

€155,00

Extra minuut

€ 0.50

Cadeaubonnen
Ter waarde van een bedrag of behandeling naar
keuze.
Prijzen onder voorbehoud

Laserontharing en Permanente Make-up prijs in het salon beschikbaar

Prijzen onder voorbehoud
Laserontharing en Permanente Make-up prijs in het salon beschikbaar

