Praktijk voor huidverbetering
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www.secndskin.nl l facebook: /secndskinculemborg

Losse behandelingen
Epileren
Verven wenkbrauwen
Epileren en verven wenkbrauwen
Verven wimpers
Verven wenkbrauwen/wimpers
Harsen bovenlip
Harsen kin
Harsen bovenlip/kin
Harsen onderbenen
Harsen hele benen
Harsen oksels
Harsen bikinilijn
Harsen armen
Harsen rug

€ 1 2 ,50*
€ 1 2 ,50*
€ 2 1 ,50*
€ 1 3 ,00*
€ 2 1 ,50*
€ 7,50*
€ 9,50*
€ 1 5 ,50
€ 25,€ 32,50
€ 1 7 ,€ 1 7 ,€ 20,€ 2 1 ,50

* in een gezichts behandeling worden deze prijzen voor de
helft gerekend.
* epileren en harsen van de bovenlip zit standaard in een
gezichtsbehandeling.
Make-up
Dag/avond make-up

€ 1 9 ,50

Massage
Gelaatmassage (25 minuten)
Nek/schouder/rug (30 minuten)
Bindweefsel massage (45 minuten)

€ 25,€ 30,€ 55,-

Nimue
Nimue gebruikt de term ‘nieuwe generatie dermacosmeceuticals’
voor de omschrijving van producten en behandelinsprotocollen.
Nimue producten bevatten actieve ingredïenten die het vermogen
hebben om zichtbare resultaten te boeken. De actieve substanties
bestaan uit eerste klas laboratorisch ontwikkelde en natuurlijke
plantaardige ingredïenten met een therapeutisch werking.
De nieuwe generaties dermacosmeceuticals voor zichtbare huidverbetering van alle individuele huidsclassificaties. Nimue is zowel
geschikt bij huidverjonging en anti-aging als preventief en bij
specifieke huidproblemen.
- Nimue’s Ingredïenten bevorderen de huidstofwisseling, voeden
de cellen, stimuleren de bloedsomloop en actieveren de afvoer
van afvalstoffen.
- Nimue producten bevatten geen minerale oliën, dierlijke stoffen
of parfum.

Nimue behandelingen
Huidverzorging
Nimue core (45 minuten)
Basis behandeling om de huidconditie te verbeteren
met decolleté of hoofdhuid massage

€ 52,-

Nimue support (60 minuten)
core met masker en decolleté massage

€ 65,-

Nimue deluxe (75/90 minuten)
Support met uitgebreide hoofdhuid en
gelaatsmassage

€ 75,-

Huid verbeterend
Active glycol treatment (75 minuten)
Intensieve behandeling met 35% glycol
ter verbetering van de verhoornde huid.
Ook zeer geschikt bij acne.

€ 79,-

Peel intens (60 minuten)
Een actieve verjongingsbehandeling.
Bevordert de aanmaak van collageen.
Bij acne en hyperpigmentatie.

€ 79,-

Nimue SRC anti-aging (75/90 minuten)
€ 89,Speciaalbehandeling voor de huid met zonbeschadiging
en rimpeltjes. De huid wordt optimaal gepeeld terwijl
huidverjongende werkstoffen diep in de huid worden
getransporteerd voor ultieme huidverjonging

Microneedling
Direct zichtbare huidverjonging en collageen stimulatie met behulp
van microneedling roller die mircroscopisch kleine kanaaltjes in de
huid maakt waardoor werkstoffen dieper in de huid kunnen worden
gebracht.
- Verbeterde huidstructuur
- Rimpels worden verzacht
Microneedling roller

€ 25,-

Mirconeedling basis (60 minuten)

€ 65,-

Mirconeedling deluxe (75 minuten)

€ 85,-

Microneedling basis kuur (6x)

€ 350,-

Thermal Detox Peel
Thermal Detox Peel is zeer geschikt voor het verminderen van grove
poriën, onzuiverheden, verstoppingen, een grove huidstructuur en
een doffe teint.
Maar ook de eventuele fijne lijntjes en rimpeltjes worden tijdens
deze behandeling aangepakt. Deze unieke peeling geeft uw huid
direct een gezonde uitstraling
Nimue Thermal Detox Flash treatment (45 min.)

€ 55,-

Nimue Thermal Detox Full treatment (60 min.)

€ 75,-

Nimue Thermal Detox Luxe treatment (75 min.)

€ 95,-

Ph-formula behandelingen
Ph Formula is een skin resurfacing systeem dat zich focust op een
reeks huidproblemen. De unieke wetenschappelijke combinatie
van dermatologische ingrediënten bieden de meest uitgebreide
preventieve en herstellende werkstoffen met oplossingen voor
ieder huidprobleem zonder medisch voorschrift.
Ph Formula is op dit moment een van de meest geavanceerde
resurfacing behandelingen die er binnen de markt bestaan.
De behandelingen van pHformula zijn speciaal ontworpen voor
artsen, plastisch chirurgen en huidspecialisten.
Ph- mini facial

€ 59,-

Vit C behandeling

€ 69,-

C.R. behandeling - roodheidsbehandeling

€ 69,-

A.G.E behandeling - anti aging behandeling

€ 79,-

A.C.N.E. behandeling - acne en onzuivere huid

€ 79,-

M.E.L.A. behandeling - hyperpigmentatie

€ 89,-

Permanente make-up
Permanente make-up is de manier om er altijd perfect uit te zien.
Met permanente make-up kunnen ogen mooi gedefinieerd worden
en is het ook bijvoorbeeld mogelijk om, op zeer natuurlijke wijze,
prachtige wenkbrauwen te creëren. Wenkbrauwen hebben een
belangrijke functie in het gelaat. Ze zijn namelijk het meest bepalend
voor je gezichtsuitdrukking. Met de hairstroke wenkbrauwtechniek is
permanente make-up niet meer van echt te onderscheiden.
Een permanente make up eyeliner zorgt ervoor dat je altijd sprekende
ogen hebt, zelfs als je zwemt of naar de sauna gaat.
Wenkbrauwen (schaduw en/of hairstrokes)

€ 275,-

Eyeliner onder/boven

€ 180,-

Eyeliner onder en boven

€ 315,-

Bovenstaande behandelingen zijn inclusief 1 nabehandeling.
Hiervoor wordt aansluitend aan de eerste behandeling een
vervolg afspraak gemaakt.
Het bijwerken van PMU wenkbrauwen en/of eyeliners prijzen:
Binnen 1 jaar

€ 130,-

Binnen 2 jaar

€ 160,-

Binnen 3 jaar

Volledig

Pigmentatie die langer dan 3 jaar zit, of geheel vervaagd is
wordt de nieuw prijs gehandhaafd.

GOEDGEKEURD

Wist u dat….
• Wij make-up van Alcina verkopen
• Cadeaubonnen verkrijgbaar zijn vanaf €5,• Wij op maandag en donderdag avond open zijn
• Wij op zaterdag ochtend open zijn
• Wij op instagram en facebook te volgen zijn
/secndskinculemborg.com

Heeft u een afspraak staan en bent u verhinderd?
Graag minimaal 24 uur van te voren melden,
anders zijn wij genoodzaakt 50% van de
behandelkosten in rekening te brengen
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