Schoonheidssalon [ ti sento ] werkt met het
exclusieve Italiaanse topmerk [ comfort zone ]
en de 100% natuurlijke producten van Jane Scrivner.
Zie resultaat en ervaar ontspanning in één
behandeling.

Verven wimpers en wenkbrauwen
Paraffine handpakking*
Paraffine handpakking bij een
gezichtsbehandeling*
* van te voren reserveren i.v.m. opwarmtijd

€ 18,50
€ 15
€ 10,50

Huidverbetering
Cupping bindweefselmassage

Jane Scrivner gezichtsbehandeling
Jane Scrivner Experience
60 min.

€ 61
Warme wellnessbehandeling voor het gezicht met de 100%
natuurlijke producten van Jane Scrivner. De producten op basis
van jojoba-olie worden verwarmd en met zachte penselen
opgebracht. De behandeling is geschikt voor elk huidtype.

[ comfort zone ] gezichtsbehandelingen dames
Elke comfort zone behandeling start met het
ontspannende tranquillity ritueel!
Essence behandelingen

50 min.
€ 50,50
Basis gezichtsbehandeling; tranquillity welkomsritueel,
reiniging, peeling, huidonzuiverheden verwijderen, masker
afgestemd op de conditie van uw huid, dagverzorging.

Losse behandeling
45 min.
€ 67,50
Losse behandeling
60 min.
€ 90
Kuurprijs: 5 behandelingen betalen, 6e behandeling gratis
Cupping is een bindweefselmassage voor het gezicht, de hals
en het decolleté dmv een vacuüm zuigtechniek met 4
verschillende glazen cups. Hiermee krijg je een snelle
verbetering in de huidconditie door stimulering van de
doorbloeding. Hierdoor worden afvalstoffen beter afgebroken
en afgevoerd. U krijgt een goed doorbloede en stevige huid
met een frisse en jeugdige uitstraling. Een kuurbehandeling is
aan te bevelen.

Micro-needling

Sacred Nature

Intensieve anti-age behandeling. In de huid worden d.m.v.
kleine, steriele naaldjes van de Enterpen kleine openingen
gemaakt. Hierdoor wordt het natuurlijke herstelproces
geactiveerd waarbij collageen en elastine wordt aangemaakt.
De huid wordt steviger, voller, egaler en stralender. Voor een
optimaal resultaat zijn er 4-6 behandelingen nodig.

Anti-aging behandelingen

Effect:
Collageenaanmaak stimuleren en putjes van acne
verminderen. Fijne rimpeltjes en lijntjes worden verminderd of
verdwijnen, poriën worden kleiner en het algemene huidbeeld
verbetert.

50 min.
€ 51,50
Intensief voedend met 99% natuurlijke ingrediënten.
Werkt anti-aging, voedend, beschermend en herstellend.
Zonder minerale oliën, siliconen, paraffine en synthetische
geur- en kleurstoffen. Geschikt voor de meest gevoelige huid.

>

>

60 min.
€ 72
Watersource: anti-aging en intensieve hydratatie.
Collageen en hyaluronzuur hebben een opvullende werking.
Tevens wordt de vochtbalans van de huid op peil
gebracht. Een 2-in-1 behandeling.
Fruitzuurbehandeling: anti-aging behandeling met
fruitzuren die de celvernieuwing stimuleert.

Anti-aging intensief
>

75 min.
€ 83
Intensieve anti-aging behandeling met fruitzuren, die
celvernieuwing stimuleren en het collageenmasker verstevigt
de huid.

Gezichtsbehandeling Tieners
Teenager (t/m 17 jr.)

45 min.
€ 38
Intensieve reiniging, peeling, verwijderen van comedonen en
afsluitende dagverzorging.
Teenager intensief (t/m 17 jr.) 60 min.
€ 48
Intensieve reiniging, peeling, verwijderen van comedonen,
zuiverend masker, ontspannende massage en afsluitende
dagverzorging.

[ comfort zone ] gezichtsbehandelingen heren
>
>

Hydra performer
50 min.
€ 50,50
Hydraterende behandeling voor de vochtarme huid.
Wellness perfomer
60 min.
€ 60
De behandeling begint met een heerlijk ontspannende
rugmassage gevolgd door een gezichtsbehandeling
afgestemd op de conditie van de huid.

Aanvullende modules
Epileren wenkbrauwen
Epileren bij een gezichtsbehandeling
Harsen bovenlip of kin

€ 14
€ 7,50
€ 8,50

Harsen bovenlip en kin
Harsen bovenlip of kin bij een gezichtsbehandeling

€ 14
€ 7,50

Verven wimpers of wenkbrauwen

€ 11

Behandelprijzen los
Bovenlip
Oogcontour
Deelbehandeling
Gezicht
Gezicht - hals
Gezicht - hals - decolleté
* incl. product(en)

Kuurprijs
€ 75
€ 95
€ 75
€ 125
€ 149
€ 199

Kuur
Kuur
Kuur
Kuur
Kuur
Kuur

4x
4x
4x
4x
4x
4x

=€
=€
=€
=€
=€
=€

250
299
250
425*
499*
699*

SPECIALISATIES
IPL ontharen
Permanente haarreductie bij ongewenste beharing.
Geschikt voor alle lichaamsdelen, echter niet bij blonde, rode
en grijze haren. Voor meer informatie en volledige prijslijst zie
de website www.tisentobeauty.nl
Prijzen per behandeling
Intakegesprek met proefflits

gratis

Vergoeding IPL
Schoonheidssalon [ ti sento ] is in het bezit van het diploma
Ontharingstechnieken. Hierdoor kunt u voor vergoeding in
aanmerking komen. Vraag uw zorgverzekeraar naar hun
voorwaarden.

Elektrisch ontharen
Storende haren in het gezicht of op het lichaam kunnen
definitief verwijderd. Bij elektrisch ontharen wordt een dun
naaldje langs de haar naar binnen gebracht. Een klein
stroomstootje zorgt dat het haarzakje vernietigd wordt.
Ideaal voor kleine oppervlakken, alle haarkleuren, alle
huidskleuren, alle seizoenen.
Prijzen per behandeling
Eerste 15 minuten
Daarna € 1 per minuut

€ 25

Vergoeding Elektrisch ontharen
Schoonheidssalon [ti sento] is in het bezit van het diploma
Elektrisch Ontharen. Hierdoor kunt u voor vergoeding in
aanmerking komen. Vraag uw zorgverzekeraar naar hun
voorwaarden.

PRIJSLIJST

[ ti sento ]
schoonheidssalon

Verwijderen huidoneffenheden
Verwijderen van huidoneffenheden zoals couperose,
steelwratjes en bloedblaartjes.
Prijzen per behandeling
Eerste 15 minuten
Daarna €1,50 per minuut

€ 25

Ontspanningsmassage
>
>

Half body
Full body

(30 min.)
(60 min.)

€ 30
€ 52,50

Hot stone massage
Warme stenen creëren een therapeutisch effect op lichaam en
geest. Deze exclusieve massagetechnieken zijn een
combinatie van therapeutische warmte van basaltstenen en de
diepe werking van de aromasoul aromatische oliën. Deze
massage heeft als resultaat een verzachtende en diep
ontspannende werking op spieren, lichaam en geest.
> Half body
(30 min.)
€ 37,50
> Full body
(60 min.)
€ 67,50
Cadeaubon
Verwen uw partner, vriend(in) of familielid eens met een
cadeaubon van [ ti sento ].
Deze is al verkrijgbaar vanaf € 10!

Prijswijzigingen voorbehouden 2019
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geraldine joziasse
couburgstraat 11
4371 gk koudekerke
t 0118 – 55 44 11
m info@tisentobeauty.nl
AGB-code: 89-003032
[ www.tisentobeauty.nl ]

