


GelnaGels Handen
NagelverleNgiNg met tips 
Naturel  .......................................................................................................... € 55,00 
French manicure  ........................................................................................ € 60,00 
French color  ................................................................................................. € 62,50 
Full color  ....................................................................................................    € 65,00 

NagelverstevigiNg op eigeN Nagels 
Naturel  .......................................................................................................... € 45,00 
French manicure  ........................................................................................ € 50,00 
French color  ................................................................................................. € 52,50 
Full color  ....................................................................................................... € 55,00 

BijwerkiNgeN 
Naturel  .......................................................................................................... € 35,00 
French manicure  ........................................................................................ € 40,00 
French color  ................................................................................................. € 42,50 
Full color  ....................................................................................................... € 45,00

reparaties 
Bij een bijwerking vanaf 2 nagels  ............................................................€ 1,50 
Tussen 2 bijwerkingen in  ................................................................ vanaf € 5,00 

Nail Art: 
In het instituut bieden wij verschillende vormen

van nail art aan. U kan kiezen uit: handgetekende
nail art, stickers, stempels, liners, steentjes

(Swarovski), real flowers en 3D-art. 

GelnaGels Voeten 
Naturel  .......................................................................................................... € 30,00 
French manicure  ........................................................................................ € 30,00 
French color  ................................................................................................. € 32,50 
Full color  ....................................................................................................... € 35,00

Pedicure
Pedicure (Verwentijd: 30min.)   ................................................................... € 15,00 
Pedicure & verwijderen eelt  ........................................................ vanaf € 16,00 
Eelt verwijderen  ................................................................................. vanaf € 8,00 
Lakken teennagels  .......................................................................................€ 5,00 
Lakken teennagels incl. flesje nagellak  .................................. € 10,00/15,00 
Voetmassage (Verwentijd: 10min.)  ...............................................................€ 8,00 
Paraffinepakking  ........................................................................................ € 10,00



speciale verzorgiNgeN 
Luxe pedicure  ................................................................................. vanaf € 25,00 
*Voetbad*pedicure*paraffinemasker*massage
Mystic Nature SPA luxe behandeling  ................................................... € 37,00 
*Voetbad*peeling*pakking*paraffinemasker*verzorging nagelriemen
*massage met warme olie*voetcrème 
Mystic Nature SPA luxe behandeling + pedicure  ............................. € 49,00

naGelcorrecties 
Nagelcorrectie/reconstructie 1 nagel  ................................................... € 18,00 
Nagelcorrectie/reconstructie 2 nagels  ................................................. € 27,00

Ter behandeling van schimmelnagels, beschadigde nagelplaten, kalknagels, 
ingegroeide nagels, etc… doen wij op deze nagel(s) een correctie/constructie.  
De natuurlijke nagel kan op deze manier volledig herstellen en u voorkomt verdere 
“besmetting” van de andere nagels.

Manicure
Manicure ....................................................................................................... € 15,00 
Nagels vijlen  ...................................................................................................€ 6,00 
Nagels lakken  ................................................................................................€ 6,00 
Nagels vijlen en lakken  ............................................................................ € 10,00 
Nagels lakken incl. flesje nagellak  ........................................... € 10,00/15,00 
Eelt verwijderen  ................................................................................. vanaf € 6,00 
Handmassage (10min.)  ...............................................................................€ 8,00 
Paraffinepakking  ........................................................................................ € 10,00 

speciale verzorgiNgeN 
Luxe manicure  ............................................................................................ € 25,00 
*Handbadje*manicure*paraffinemasker*massage

Mystic Nature SPA luxe behandeling  ................................................... € 35,00 
*Handbadje* peeling* pakking*paraffinemasker*massage met warme olie*verzorging 
nagelriemen*nail treatment*handcrème 
Mystic Nature SPA luxe behandeling + manicure  ............................ € 43,00 



licHaaMsVerzorGinGen
spa seNsatioN FitNess wrap - ontgiftend en gegarandeerd cm verlies!

1 Beurt  .......................................................................................................... € 75,00 
3 Beurten (In 2 weken)  ..............................................................................€ 210,00 
6 Beurten (In 3 weken)  ..............................................................................€ 400,00

spa seNsatioN kasjmier eN zijde verzorgiNg 
Volledige lichaamsverzorging voor een zijdezachte huid  ............... € 65,00 
*Reiniging lichaam met olie*massage zijde handschoenen*zijde pakking
*oor-,hoofd- en voetmassage* glinsterpigmenten
…Gun jezelf een SPA moment om bij weg te dromen…

peeliNg lichaam 
Zeezoutpeeling volledig lichaam  ........................................................... € 30,00 
Suikerpeeling volledig lichaam  .............................................................. € 30,00 
Fijne lichaamspeeling volledig lichaam  ............................................... € 35,00 

aNti-cellulitis peel oFF pakkiNg 
Versterkt de strijd tegen cellulitis en verstevigt de huid 
1 Beurt  .......................................................................................................... € 62,00 
3 Beurten (In 2 weken)  ..............................................................................€ 170,00

speciFieke verzorgiNgeN
Rugbehandeling  .......................................................................................... €40,00
*Reiniging *peeling *stoomapparaat *comedonen verwijderen indien nodig* masker 
*massage

MassaGes
oNtspaNNiNgsmassage 
Ontspanningsmassage (Verwentijd: 30min.)  .......................................... € 21,50 
Ontspanningsmassage (Verwentijd: 60min.)  .......................................... € 42,50 

verzorgeNde oNtspaNNiNgsmassage 
Verzorgende ontspanningsmassage  (Verwentijd: 30min.)  ................ € 23,50
Verzorgende ontspanningsmassage  (Verwentijd: 60min.)  ................ € 45,50
*Volledige lichaamsreiniging met schuim *massage *verzorgende lichaamscrème

wellNess massage met warme olie & etherische oliëN 
Wellness massage (Verwentijd: 30min.) ................................................... € 29,50 
Wellness massage (Verwentijd: 60min.)  .................................................. € 45,50 
Wellness massage rug (Verwentijd: 20min.)  .......................................... € 25,50



sPeciale MassaGes 
Hot-Chocolat massage (Verwentijd: 60min.)  .......................................... € 50,50 
Hot-Stone massage (Verwentijd: 90min.)  ................................................ € 65,00 
Hot-Stone massage (Verwentijd: 30min.)  ................................................ € 40,00 
Bio-energetische aroma meridiaan massage(Verwentijd: 120min.)  € 80,00 
Lymfedrainage  ........................................................................................... .€ 30,00
Edelstenenmassage (Verwentijd: 90min.)  ............................................... € 70,00
*Voeten*benen*armen*nek*schouders*decolleté*gelaat*hoofdhuid*rug
Edelstenenmassage (Verwentijd: 30min.)  ............................................... € 30,00
*Voeten*onderbenen 

Voetreflex 
1ste beurt of een losse beurt  ................................................................  € 50,00
Onderhoudsbeurt (1x/maand)  ...............................................................  € 35,00

ePilatie
Wenkbrauwen  ...................................................................................€ 3,50 - 8,00 
Bovenlip  ..............................................................................................€ 3,50 - 6,00 
Kin  ........................................................................................................€ 3,50 - 6,00 

Wangen  ...............................................................................................€ 3,50 - 8,00 
Gelaat volledig  .............................................................................€ 10,50 - 15,00 
Onderbenen en achterkant bovenbenen  ............................................. € 16,50 
Onderbenen t.e.m. de knie  ...................................................................... € 14,50 
Bovenbenen t.e.m. de knie  ..................................................................... € 14,50 
Volledige benen  .......................................................................................... € 25,50
Billen  ...............................................................................................  € 7,00 - 15,00
Bikini 2 stroken ..............................................................................................€ 6,00 
Bikini volledig  ................................................................................. € 9,00 - 15,00 
Oksels  ...............................................................................................................€ 9,00 
Armen  ............................................................................................................ € 12,50 
Buik  .................................................................................................€ 12,50 - 19,50 
Voeten  .............................................................................................. € 5,00 - 10,00 
Handen  .............................................................................................................€ 5,00

Advies: 
Om ingegroeide haren te vermijden is het aan

 te raden om de probleemzone één keer per week
 te scrubben met een aangepast product. 

Bij een gevoelige huid gebruik je best 
een peelinghandschoen.



Kleur en stijlanalyses
Kleur en stijl volledig pakket  .................................................................€ 275,00 
*Kleur-en stijlanalyse *juwelenadvies *make-upadvies *garderobeplanning
*1uur shoppen *kleurenpas *stijlpas *make-uppas
Kleuranalyse  ..............................................................................................€ 150,00 
*Kleuranalyse *make-upadvies *kleurpas *make-uppas
Stijlanalyse  .................................................................................................€ 150,00 
*Stijlanalyse *juwelenadvies *garderobeplanning *stijlpas

MaquillaGe
Dagmaquillage  ............................................................................................ € 15,00 
Avondmaquillage ........................................................................................ € 18,00 
Feestmaquillage  ......................................................................................... € 18,00 
Bruidsmaquillage  ........................................................................... vanaf € 18,00 
Bruidsmaquillage full option  ................................................................... € 50,00 
Proefmaquillage bruid  .................................................................. vanaf € 18,00 
Enkel ogen maquilleren ............................................................................ € 10,50 
Coup d’eclat ampul  ......................................................................................€ 8,50 
Liftende en verzorgende make-up  ........................................................ € 30,00

tanden witten 
direct resultaat Na 1 BehaNdeliNg!
1 beurt ............................................................................................................ € 90,00 
2 beurten (In 2 weken)  ..............................................................................€ 165,00
3 beurten (In 3 weken)  ..............................................................................€ 240,00 

tandKristal 
coNcept vaN toothFairy 
Swarovski steentje  .................................................................................... € 20,00 
Swarovski vierkant  .................................................................................... € 25,00 
Goud figuurtje18karaat  ............................................................................ € 30,00

oorKaarsen 
Oorkaarsbehandeling en drukpuntmassage ....................................... € 37,00 



VerVen wiMPers en wenKbrauwen 
Verven wimpers  .............................................................................................€ 8,00 
Verven wenkbrauwen  ..................................................................................€ 8,00 
Verven wimpers en wenkbrauwen  ....................................................... € 14,00  

GelaatsVerzorGinGen biodroGa
Bij elk bezoek aan het instituut wordt er een huidanalyse opgesteld waarop we de 
behandeling gaan toespitsen. Het resultaat van de analyse wordt steeds besproken. Zo 
kiezen we samen de voor uw huid meest geschikte verzorging uit.

Quick verzorgiNg voor de vrouw ..............................................€ 27,00
Een verzorging voor de vrouwen met weinig tijd, ideaal tijdens de middagpauze. 
*Reiniging*epileren wenkbrauwen*comedonen verwijderen*masker*verzorging 
(Verwentijd: 30min.)

BasisverzorgiNgeN  ............................................................................ € 55,00
Dit zijn standaard verzorgingen, deze worden geadviseerd naar uw huidconditie op 
dat gegeven moment. Incl. epileren van de wenkbrauwen.
(Verwentijd: 60min.)
Intensive moisture • Oxygene • Sensitive • Puran • Repair

aNti-ageiNg verzorgiNgeN
Pre- Age Energizing Verzorging (Verwentijd: 60 min.)  ........................ €  65,00
*Stimuleren van vermoeide huidcellen, activeren v/d stofwisseling*
Anti-Age CELL verzorging 
*Verzorging op basis van appelstamcellen, optimale bescherming en versteviging*
Best-Age Performance Verzorging (Verwentijd: 60 min.)  ................... €  65,00
*Verbeteren van de huiddichtheid, elasticiteit en veerkracht v/d huid*

premium verzorgiNgeN
Golden caviar (Verwentijd: 60 min.)  .........................................................  € 62,00
*Porieverfijnend en anti-rimpel verzorging, activeren van alle huidfuncties*

Luxe caviar (Verwentijd: 90 min.)  .............................................................  € 80,00
*Luxe verzorging met decolleté vliesmasker en extra lippen-en oogmassage*

Advies: 
Een goede reiniging van de huid is de

eerste stap om huidveroudering tegen te gaan.
Door een verzorging om de 6 à 8 weken te

combineren met aangepaste producten thuis, 
bekomt u snel het gewenste resultaat.



sPecifieKe VerzorGinGen
Deze behandelingen zijn zeer specifiek opgesteld naar een huidprobleem. Omdat 
ze zeer doelgericht werken op de probleemzones, ziet u na de behandeling al 
direct resultaat! Incl. epileren/harsen  van de wenkbrauwen.

Lift your skin (Verwentijd: 60min.)  ............................................................ € 68,00 
Detox your skin (Verwentijd: 60min.)  ........................................................ € 65,00
*Ontgiftende gelaatsverzorging, ideaal bij vochtophopingen in het gelaat*

Gelaatsverzorging + 14 dagenkuur (Verwentijd: 60min.)  ................... € 95,00 
*Verzorging aangepast aan huidtype met een ampullenkuur voor thuis *
Acné behandeling (Verwentijd: 60min.) .................................................... € 60,00 
*Behandeling voor de onreine probleemhuid *
Acné behandeling (Verwentijd: 90min.)  ................................................... € 75,00 
*Specifieke behandeling voor de onreine tot acné huid incl. 2 maskers *
Medic Skin (Verwentijd: 60min.)  ................................................................ € 60,00 
*Gaat de gevoelige en intolerante huid kalmeren, beschermen en hydrateren*

GelaatsVerzorGinGen Monteil
hydro cell
Korte hydroboost (Verwentijd: 45min.)  ..................................................... € 49,00 
Hydroboost full option (Verwentijd: 60-75min.)  ..................................... € 69,00 

pure-N
De perfecte oplossing voor de typische problemen van de onzuivere en gemende huid.

Extraatjes: 
Mogelijk bij een gelaatsverzorging tijdens masker: 

Oor-,hoofd-,hand- of voetmassage,
paraffinemasker, oog-of lippenverzorging

Vraag ernaar in het instituut!

MicroderMabrasie
Gelaat & decolleté (Verwentijd: 60min.)  ................................................... € 75,00 
*Reiniging*peeling*lotion*dermabrasie*ampul*masker*massage*verzorging 
Gelaat & decolleté + zuurstofkick (Verwentijd: 75min.)  ....................... € 85,00 
*Reinigen*peeling*lotion*dermabrasie*ampul*zuurstofmasker*massage*verzorging 
Gelaat & decolleté + vochtboost (Verwentijd: 75min.)  .......................... € 85,00 
*Reiniging*peeling*lotion*dermabrasie*ampul* collageenvlies*massage*verzorging 
Gelaat & decolleté + Lifting (Verwentijd: 75min.)  ................................... € 85,00 
*Reiniging *peeling *lotion *dermabrasie *ampul *liftend masker *massage *verzorging  



iN kuurvorm  (1x/week – opeenvolgend-)
Gelaat & decolleté 6 beurten  ................................................................€ 360,00 
Gelaat & decolleté 10 beurten ..............................................................€ 570,00 

plaatselijke microdermaBrasie 
Plaatselijke littekens, rimpels, acné littekens  .................................... € 20,00 
Handen, pigmentvlekken  ......................................................................... € 20,00 
Microdermabrasie kuur voor thuisgebruik  ......................................... € 68,00 
Aansluitend bij een microdermabrasie kuur om de werking te verlengen 

wellness VerzorGinGen
hot-stoNe wellNess verzorgiNg - aNti-stress- .............. € 85,00 
*Gelaatsverzorging op maat *massage decolleté, nek en  schouders *hoofdhuid-
massage anti-stress balsem *rugmassage met warme lava stenen *afsluiten met 
een drankje en iets lekkers (Verwentijd: 90min.) 

luxe wellNess verzorgiNg met koFFie - eNergie- ........... € 90,00 
*Voetbad met etherische oliën *Massage en drukpuntmassage v/d stresspunten met 
warme koffiepads op rug en gelaat *gelaatsverzorging op maat *massage decolleté, 
nek en schouders*Indische kneukelmassage v/h gelaat*hoofdhuidmassage anti-
stress balsem *voetenreiniging *voetenpakking *voetmassage *afsluiten met een 
drankje en iets lekkers (verwentijd:120min.)

wellNess verzorgiNg met edelsteNeN - zeN- .................... € 85,00 
*Rugmassage met edelstenen*gelaatsverzorging op maat*massage v/h gelaat, 
hoofdhuid, nek en decolleté met edelstenen*vliesmasker*afsluiten met een drankje 
en iets lekkers (Verwentijd:120min.)

wellNess verzorgiNg met age perFormaNce  - comFort-  ... € 90,00 
*Massage rug, nek, schouders*gelaatsverzorgingen met age performance*oormassage 
*hoofdhuidmassage anti-stress balsem*2 maskers*oog-en lippenmassage*hand-en 
armmassage*voetenreiniging*voetenpakking*voetmassage*afsluiten met een drankje 
en iets lekkers (Verwentijd:120min.)

wellNess verzorgiNg met BergkristalleN - relax-  .....€ 75,00
*Gelaatsverzorging op maat*hoofdhuidmassage*collageenvlies*massage met  
bergkristallen*handpeeling*handpakking*handmassage (Verwentijd: 75min.)

Er komen regelmatig Nieuwe
Wellness verzorgingen bij in het 
instituut. Check onze website of 
vraag ernaar in het instituut.

www.purepalace.be



Beauty worKsHoP
In deze workshop leid ik u rond in de wereld van de verzorgingproducten. 
Weet u niet goed welk huidtype u heeft? Welke producten het best bij uw 
huid passen? Waarop u moet letten als u ze koopt? Wat het verschil is 
tussen een dag- en nachtcrème? Hoeveel tijd u thuis nodig heeft om uw 
huid in optimale conditie te houden? Wel, op al deze vragen en nog zoveel 
meer krijgt u tijdens deze workshop alle antwoorden. Ik leg jullie in het 
kort en op een speelse, leerrijke manier uit hoe de huid eruit ziet, hoe je ze 
het beste verzorgt en hoe je op zo’n kort mogelijke tijd de beste resultaten 
boekt. Iedere deelnemer krijgt een persoonlijke mini-huidanalyse. Zo leer 
ik jullie ook de verschillen tussen de verscheidene texturen van de crèmes, 
lotions en serums te voelen. Tijdens deze workshop geeft elke deelnemer 
zich een mini-gelaatsverzorging met producten aangepast aan zijn of 
haar huidtype. Kortom, u leert hoe u thuis op een goede, verzorgende 
manier uw huid kan geven wat ze nodig heeft om te (blijven) stralen!

waar: aan huis of op locatie (enkel in de provincie Antwerpen) 
wanneer: datum overeen te komen 
hoeveel personen: min. 3 /max. 10 
duurtijd: +/- 3 uur 
prijs per persoon:  ..................................... € 25,00 - 30,00 + vervoerskosten

Deze workshop is geschikt voor alle leeftijden en voor 
zowel mannen als vrouwen

Make-up worKsHoP
Wil je jezelf wel eens opmaken, maar weet u niet goed hoe u hieraan 
moet beginnen? Zit u met vragen zoals: welke kleuren passen het best bij 
mij? Hoe kan ik mijn ogen groter doen lijken? Welke foundation gebruik 
ik het best? Dan is dit iets voor u, tijdens deze workshop krijgt u alle 
informatie over de juiste verzorging van uw huid, zowel voor als na het 
aanbrengen van de make-up. Hierbij leert u de basistechnieken van het 
maquilleren en krijgt u tips en tricks om een perfecte en mooie make-up 
bij jezelf aan te brengen. 
Incl. kleine handleiding om mee naar huis te nemen.

waar: aan huis of op locatie (enkel in de provincie Antwerpen) 
wanneer: datum overeen te komen 
hoeveel personen: min. 3 /max. 10  
duurtijd: +/- 3 uur 
prijs per persoon:  ....................................................  € 15,00 + vervoerskosten
gebruik van make-up kleuren, penselen, sponsjes,… is in de prijs inbegre-
pen. u mag ook uw persoonlijk make-up meebrengen. mogelijkheid tot aan-
koop van make-upkleuren, penselen, poeders, foundation,… 

Handig ideetje voor een vrijgezellendag, sweet sixteen 
party, verjaardag, een dagje onder vriendinnen, ... 
Alles is mogelijk!



anti-StreSS arranGeMent
Ontvangst met drankje & lekkers 
Bespreking van het arrangement
Luxe gelaatsverzorging op maat met warm paraffinemasker
Hoofdhuid massage
Verzorgende massage van de handen
Wellness massage met warme olie van de rug, nek en schouders

Verwentijd: 120min.  .................................................................................  € 90,00

Feel Good arranGeMent
Ontvangst met drankje & lekkers
Bespreking van het arrangement
Luxueuze cashmier en zijde pakking van het lichaam
Massage met zijde handschoenen
Gelaatsverzorging op maat
Oormassage
Massage van nek, schouders en decolleté

Verwentijd: 150min.  ............................................................................... € 110,00 



HaaKVeld 6, 2547 lint 
scHoonHeidsinstituutPurePalace@GMail.coM

GsM 0479 63 13 46  •  tel. 03 489 04 66

OPEN VAN MAANDAG TOT ZATERDAG 
ENKEL OP AFSPRAAK!

GESLOTEN OP ZON-EN FEESTDAGEN

www.purepalace.be


