
Gelaatsverzorgingen:
Bij Pure Palace is een gelaatsverzorging niet een standaard verzorging. Het is een 
complete beleving, een overgave aan rust, voor lichaam en denken. Genieten met 
een grote G, na de verzorging kom je herboren buiten én je huid is in optimale 
conditie.

Onze Huisverzorgingen:

Wil je gaan voor iets bijzonders? Neem dan onze Pure Palace verzorging, deze 
verzorging is volledig op maat van je huid maar gaat nog iets verder. Niet alleen je 
gelaat komt aanbod, ook je nek, rug en schouders

Pure Palace Quick Skin huisverzorging 45min.: € 65
Pure Palace Skin huisverzorging 120 min.: € 150

Gelaatsverzorgingen:

Quick powerboost 30min.:  € 40

Hydra-boost 75min.:  € 80 (vocht / lipiden)
Detox  60min.:  € 75
Sensitive 60min.:  € 75
Vitamine 90min.:  € 90  ( 4 ampullen, lange massage + ultrasone-like massage)
No more spots (pigmentatie) 60min.:  € 75
Intensieve huidvernieuwing 75min.:  € 85



Face-lift 90 min.:  € 95
Skinjexion 90min.: € 95
Caviar 75min.:  € 85
Gen-boost 75min.:  € 85
Biologic Defense : € 80
Oogverzorging: € 35

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, geeft u uw huid de meest hoogwaardige boost. Met een langdurig 
resultaat als gevolg.

MICRODERMABRASIE

Basic gelaat & decolleté: € 85
Basic + detox: € 90
Basic + hydratatie: € 90
Basic + lifting: € 95

IN KUURVORM: (1 x / week - opeenvolgend)
- basic gelaat & decolleté 6 beurten: € 490
- basic gelaat & decolleté 10 beurten: € 810



PLAATSELIJKE MICRODERMABRASIE
- plaatselijke littekens, rimpels, acné littekens : vanaf € 35
- handen, pigmentvlekken: € 25

VERVEN WIMPERS EN WENKBRAUWEN

verven wimpers of wenkbrauwen: € 10
verven wimpers en wenkbrauwen:  € 18

MAKE-UP

Dagmake-up: € 35 
Avondmake-up: € 45
Feestmake-up:  € 50
Bruidsmake-up thuis (te Lint) + proef: € 125

DEFINITIEVE ONTHARING (met de energist VPL ultraplus)

Beter, sneller, veiliger en efficiënter systeem dan de klassieke ontharing lasers en 
IPL-flash systemen.
Er zijn minder behandelingen nodig dan met de traditionele systemen zoals laser 
en IPL.
Bij het consult met proefshot worden steeds de prijzen voor uw zone besproken.

Consult met proefshot € 25
 
Enkele richtprijzen: 
- wenkbrauwen tussenstuk: € 40 
- gelaat (tot 10 flitsen): € 75
- oksels vanaf:  € 130
- bikini (handoppervlakte):  € 165
- onderbenen: € 300 - 350
Voor moeilijk af te bakenen zones: startprijs € 75 (10 flitsen)  + € 1 per bijkomende 
flits
vb.: buik, bikini, borst, voeten, hals, handen, …

Voor hele grote zones:  startprijs € 75 ( 10 flitsen) + € 0.75 per bijkomende flits 
vb.: rug, volledige benen, ver uitlopende bikini, borstkas, volledige buik, … .



MASSAGES

Ontspanningsmassage 30min. : € 30 
Ontspanningsmassage 60min. : € 60
Ontspanningsmassage rug 20min. : € 25
Wellness massage 30min. : € 40
Wellness massage 60min. : € 65
Wellness massage rug 20min. :  € 25 
Hot - Stone massage 30min. : € 45
Hot - Stone massage 90 min. : € 90 

KLEUR EN STIJL ANALYSE

Color & Style pakket: € 300
Analyseren van kleur en stijl, juwelenadvies, make-up advies, garderobe planning, 
kleurenpaspoort, stijlpaspoort, make-up paspoort.

Optie: 1 uur shoppen met advies € 70

Kleuranalyse:  € 160 
Stijlanalyse: € 160



PEDICURE

Enkel nagels knippen, vijlen en reinigen: € 20
Pedicure + eelt:  vanaf € 30
Lakken teennagels: € 9 
Alleen lakken zonder pedicure : € 12
Luxe pedicure incl. paraffine: vanaf € 45

Nagelcorrectie bij schimmelnagels en kalknagels: € 20

MANICURE

Manicure: € 25
Lakken nagels met manicure: € 10
Lakken nagels zonder manicure: € 15
Luxe manicure incl. paraffinebad: € 45

SO - POLISH
So - Polish handen: € 35
So - Polish voeten: € 35

VOETREFLEX
1ste beurt of losse beurt : € 60
Onderhoudsbeurt (freq. 1x/mnd) : € 40



WORKSHOPS

Basis workshop : Power of 3 € 50
Juiste foundation / correct penseel / de beste fixatie
Alles voor een langdurig en naturel resultaat

Seizoensworkshop € 50
Tijdens deze workshop werken we steeds met het nieuwe seizoenspallet van jane 
Airedale
Altijd advies op maat 

Smoky eyes € 60


