
                             MODULES   
     Epileren|harsen wenkbrauwen                 €16,50                               
     Epileren en verven wenkbrauwen             €27,50            
     Verven wenkbrauwen                                  €15,00             
     Verven wimpers                                            €17,50     
     Verven wimpers & wenkbrauwen             €27,50     
          
     Harsen lip of kin                                           €15,00       
     Harsen lip & kin                                            €22,50    
     Harsen Gezicht                                             €32,50     

     Sugaring wenkbrauwen                              €20,00     
     Sugaring lip of kin                                        €17,50         
     Sugaring lip & kin                                         €25,00      
     Sugaring Gezicht                                          €37,50     
   
   *Bij twee onderdelen of meer wordt er een korting berekend.

    Wimperlift incl. Verven wimpers                 €59,90                                
    Make- up mini                                                €32,50
    Make-up Avond                                             €42,50

     Als extra te boeken in een treatment :

    Collageen Vliesmasker                                 €22,50
    Ampullen crash (3-5 ampullen)                  €19,90
    Ultrageluid                                                     €22,50

 
     Tel : 06 13 85 17 69

info@skincarebyjasmijn.nl
 

www.skincarebyjasmijn.nl
 
 

Schoonheidssalon voor : 
Beauty & Anti-aging

 

Prijslijst 2023

Geopend alleen op afspraak!
 

Maandag     8:30 - 17:00
Dinsdag     8:30 - 21:00

Woensdag    8:30 - 17:00
Donderdag     8:30 - 21:00

Vrijdag     8:30 - 16:00
Zaterdag     gesloten     

Zondag     gesloten     
   



MICRONEEDLING
 

Anti-aging behandeling met onmiddelijk resultaat.
krachtige hyaluronserums worden diep in de huid 

ingesluisd en vullen zo rimpels en lijntjes van binnenuit op. 
Werkt ook heel mooi om (acne)littekens te verfijnen.

Beste resultaat in kuurvorm. 
 
 

Microneedling (gezicht) 70 min €124,90
Microneedling (incl. decolleté) 85 min €149,90

 
 
 

HYDRA PLUS FACIAL
 

 Nieuw bij ons in de salon het Babor SkinFusor apparaat.
Een gezichtsbehandeling met WOW ervaring!

4 Fusietechnologieën voor een maximaal mooie huid: 
reinigen, verfijnen, hydrateren en impulsmassage. 

 

         Glow | 25 min €59,90
        Boost | 55 min €94,90

   Advanced | 85 min €124,90
 

THE UNIQUE EXPERIENCE

STRONG
 

Tijdens deze huidverbeterende behandelingen
 werken we met DOCTOR BABOR serie. 

 
 Zeer effectieve behandelingen voor specifieke huidproblemen/-behoeften

Lifting | Hydrating | Refine | Brighting | Calming | Repair
 

55 min €79,90  |  70 min €94,90  |  85 min €109,90
 
 
 

INTENSE
 

Tijdens deze huidverjongende behandelingen werken we met 
DOCTOR BABOR (PRO), REVERSIVE, HSR LIFTING en BABOR TECH.

 
Intensieve anti-aging behandelingen met krachtige werkstoffen 

i.c.m. apparatuur zorgen voor een direct zichtbaar resultaat!
 

55 min €94,90  |  70 min €109,90|  85 min €124,90
                                   

BABOR TECH TREATMENTS
 

Exclusieve Huidexpert behandeling. 
Professionele treatments die zorgen voor maximale, zichtbare 
resultaten dankzij de knowhow van de expert en de modernste 

beauty-technologie. exclusief modules.

PERMANENTE MAKE-UP
 

EYELINER  (incl. touch-up binnen 6-10 weken)

Eyeliner boven                                                €199,00
Eyeliner boven breed                                    €225,00        
Eyeliner onder                                                €175,00
Eyeliner boven en onder                              €299,00
Touch-up eyeliner boven                              €119,00
Touch-up eyeliner onder                                €99,00
Touch-up eyeliner boven en onder            €175,00

WENKBRAUWEN  (incl. touch-up binnen 6-10 weken)

Microblading                                                   €299,00
Touch-up binnen 6-12 maanden                   €99,00
Touch-up binnen 1-1,5 jaar                          €149,00
Touch-up binnen 1,5-2 jaar                          €199,00
Touch-up (elders geplaatst)              vanaf €225,00

MEET & TREAT 
Ben je voor de eerste keer bij ons? 

Ervaar onze Welcome Treatment bestaande uit een high-tech 
huidanalyse, een medium behandeling van 60 minuten

en huid-en productadvies. Inclusief goodiebag.
 

90 min €69,00

Onze behandelingen zijn uniek en op maat gemaakt voor
 jouw huid en wensen. Jij kiest de tijdsduur en samen bepalen 

we wat er mogelijk is in de door jouw geboekte tijd. 
 

Deze behandelingen zijn inclusief epileren, harsen en verven. 

MEDIUM
 

 Tijdens deze huidverzorgende behandelingen werken
we met de SKINOVAGE serie van BABOR. 

 
Zachte texturen en werkzame ingrediënten brengen jouw huid in balans. 

 

40 min €52,90 | 55 min €64,90 | 70 min €79,90 | 85 min €94,90
 

ACNE TREATMENT
 

Deze behandeling werkt tegen puistjes en ontstekingen in de huid.
 (kan worden vergoed door de zorgverzekeraar, wij staan 

geregistreerd bij de anbos).
 

 40 min €52,90  |  55 min €64,90

(vanaf 25 jaar)

"OMRING JEZELF MET 
POSITIEVE ENERGIE"

SPECIALISATIES

Wij volgen elk jaar meerdere trainingen om ons zo te blijven 
ontwikkelen zodat we d.m.v. onze verschillende specialisaties de 

best mogelijke resultaten kunnen behalen voor onze klanten.

THERAPRO PEELS
 

Fruitzuurbehandeling voor een zacht en verfijnd huidbeeld. 
Wij passen de intensiteit individueel op jouw huidtype aan. 

Resultaat: Maximale huidvernieuwing met een stralende, frisse huid.
 

55 min €84,90
 

ONEFFENHEDEN VERWIJDEREN
Couperose | bloedblaasjes              vanaf 
 verwijderen (Coaguleren)               €25,00
          
Steelwratjes verwijderen                  vanaf
(Coaguleren)                                      €25,00

Pigmentvlekjes verwijderen             vanaf 
(Spotreducer)                                    €29,90


