GEZICHT – DE EXTRAATJES
Aanvullend aan uw gezichtsbehandeling.
BABOR TECH
Hightech Huidanalyse met 80 voudige zoom
Leer met onze analyse-camera uw huid in detail kennen.
Ontdek uw persoonlijk schoonheidspotentieel, want alleen
wie zijn huid in detail kent, kan haar optimaal verzorgen en
beschermen.
30 min.
€ 25,00
BABOR TECH Ultrasone golven
Effectief bij rimpels, verlies van de stevigheid van de huid,
onzuiverheden, couperose, vermoeide vale teint en littekens. Vanaf 10 min. aanvullend aan een behandeling
vanaf
€ 20,00
Hydra boost
Ervaar hoe we tot wel 7 ampullen de dorst van uw huid duurzaam kunnen lessen.
Algae 7 ampullen
€ 29,00
Hydra Plus 7 ampullen
€ 20,00
Hydraterende, ontzwellende oogpakking
Oog- en décolletépakking
Collageenvlies
Speciaal masker met collageen
Firming peel off masker met algen
Detox peel off masker

€ 6,00
€ 15,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00

HAND- EN VOETVERZORGING

Kies & combineer:
Peeling
30 min.
€ 35,00
Pakking
45 min.
€ 45,00
Rugmassage
30 min.
€ 35,00
Massage
vanaf
60 min.
vanaf € 65,00
Hot stone massage
60 min.
€ 70,00
Hot stone rug
30 min.
€ 40,00
Alle lichaamsmodules kunnen a la carte gecombineerd worden. Vanaf een combinatie van twee ontvangt u 10% korting.

LICHAAM – APPARATIEVE COSMETICA
& MEDICAL BEAUTY
Effectieve behandelingen voor probleemzones met zichtbare
resultaten.
DOCTOR BABOR Fatburning Treatment
Reduceert vetopslag in het weefsel en reduceert zichtbaar
het aanzien van cellulite.
60 min.
€ 60,00
Behandelingskuur
6 Fatburning Treatments
€ 360,00
+ GRATIS verzorgingsproduct van DOCTOR BABOR voor
thuis.

BABOR MEN
Met een krachtige, energie leverende werkstof-formule verhogen deze behandelingen de draagkracht en het weerstandsvermogen van uw huid.
Gelaatsverzorging met collageen vlies
60 min.

Raakt me volledig.
BABOR SPA een belevenis die boven een moment van verwennen uitstijgt. Wat wil u ervaren? Beslis zelf!

Compacte dieptereiniging met korte verzorging
45min.
€ 50,00

SHAPING FOR BODY – Hernieuwt mij volledig.
Effectief. Strakkend. Contour verbeterend.
ENERGIZING – Verkwikt mij volledig.
Verlevendigend. Vitaliserend. Verfrissend.
RELAXING – Ontspant mij volledig.
Ontspannend. Zacht. Kalmerend.
BALANCING – Sterkt mij volledig.
Beschermend. Versterkend. In balance brengend.

Alle medical beauty verzorgingen zijn ook geschikt voor
mannen.

Ontharingen :
Borstkas :
Rug :
Wenkbrauwen :

€ 70,00

BEAUTY SPA ARRANGEMENTEN
Arrangement 1 :
Handpeeling en -massage + Premium gelaatsverzorging
+ ontspannende lichaamsmassage 2u30 p.p. € 135,00
Arrangement 2 :
Handpeeling en -massage + Compact gelaatsverzorging
+ rugmassage 1u30
p.p. € 85,00
Arrangement 3 :
Handpeeling en -massage + Lichaamspeeling + ontspannende lichaamsmassage 1u45
p.p. € 100,00
Arrangement 4 :
Handpeeling en –massage + Premium gelaatsverzorging
+ gelish handen + armmassage 2u15
p.p. € 115,00

Make-up incl. perfect glow ampulle
Bruidsmake-up
Proef bruidsmake-up
Bruidsmake-up op locatie

€
€
€
€

35,00
40,00
40,00
55,00

STYLING
Ontdek welke kleuren of welke make-up jou doen stralen en
welke kledij jouw silhouet het meest flatteren.

€ 40,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 10,00

€
€
€
€
€
€
€

30,00
30,00
35,00
50,00
35,00
22,00
27,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

10,00
8,00
8,00
8,00
18,00
32,00
22,00
15,00
45,00
22,00
12,00

€
€
€
€
€
€

99,00
35,00
50,00
65,00
65,00
15,00

CELINE DE CLERCQ

ONTHARINGEN

MAKE-UP – BABOR AGEID

LICHAAM - BABOR SPA.

Rugbehandeling :
Reinigend, zuiverend en ontspannend
40 min.

Gespecialiseerde voetverzorging
Gelish voeten
Gespecialiseerde voetverzorging met lakken
Gespecialiseerde voetverzorging met gelish
Gelish handen ( 10 + 1 gratis )
Manicure
Manicure met lakken

Uitgebreide kleuranalyse
Uitgebreid stijl- en imago advies
Persoonlijk make-up advies

€ 120,00
€ 120,00
€ 60,00

Wenkbrauwen bijwerken
Bovenlip
Wangen
Kin
Gelaat volledig
Volledige benen
Onderbenen of bovenbenen
Bikinilijn
Volledige benen + bikinilijn
Armen
Oksels

WIMPERSTYLING
Wimperextensions one by one “Lash Extend“
Bijwerking tot 2 weken
Bijwerking tot 3 weken
Bijwerking tot 4 weken
Wimperlifting + kleuring
Wimpers verven

WENKBRAUWSTYLING
Henna brows (vormgeven, waxen, knippen,
kleuren & epileren)
Verven
Styling

€ 40,00
€ 12,00
€ 15,00

SPRAYTANNING
Volledig lichaam (6 + 1 gratis)
Armen of benen
Gelaat met decolleté

€ 30,00
€ 20,00
€ 15,00

Verschillende workshops mogelijk op aanvraag!

BABOR INSTITUTE
CELINE DE CLERCQ

Schoonheid is iets heel persoonlijks.

GEZICHT – APPARATIEVE COSMETICA

Vandaar dat wij, na een professionele huidanalyse, de BABOR
precisieformules heel individueel op u afstemmen. Dat maakt
uw huidverzorging tot een exclusief genot met een zichtbaar
effect. In een behandeling ervaart u een buitengewone
schoonheidsbelevenis die effectieve werkstoffen en een absolute verwenfactor met elkaar verbindt.

BABOR TECH MICRODERMABRASIE
Power peeling behandeling voor overtuigende resultaten. Effectief bij rimpels, littekens, ouderdoms-/pigmentvlekken,
oververhoorningen, grove poriën en onzuiverheden.
Microdermabrasie 70 min. :
€ 85,00
Incl. Ultrasone golven 90 min. :
€ 105,00
Ook in kuurvorm van 6 behandelingen:
Microdermabrasie :
€ 459,00
Incl. Ultrasone golven :
€ 567,00
+ GRATIS verzorgingsproduct van DOCTOR BABOR voor thuis.

BABOR TECH MICRO NEEDLING
GEZICHT – ANTI-AGING
REVERSIVE
Intensieve anti-aging verzorging met verwennende massage
voor onmiddellijk zichtbare effecten: uw huid krijgt een jeugdige uitstraling, ziet er gladder en strakker uit. Een moment
van ontspanning met een blijvend effect.
100 min. incl. ultrasone golven
€ 145,00

GEZICHT – VERZORGING MET SYSTEEM
Elke mens is anders - en elke huid.
Wij gunnen uw huid precies datgene, wat ze nodig heeft. Afgestemd op uw persoonlijke huidbehoeften, verwennen wij haar
met de producten uit de serie SKINOVAGEPX en met de unieke
Effective Touch Massage.
PREMIUM
90 min.

€ 70,00

CLASSIC
60 min.

€ 55,00

COMPACT
45 min.

€ 45,00

JONGEREN acné verzorging
60 min.

€ 55,00

HSR®lifting
Gezichtslifting van de nieuwe generatie – voor meer spankracht en elasticiteit. Naar keuze activerend en verlevendigend of ontspannend en verwennend.
90 min.
€ 100,00
BABOR SeaCreation
Luxe, die onder de huid gaat.
Gun uw huid een luxueuze expeditie – met zeer werkzame
ingrediënten uit de diepten van de zeeën.
Het hooggeconcentreerde serum, aangebracht uit een Tigrisschelp, de exclusieve crème ingemasseerd met warme Obsidian- en koele koraalstenen alsook twee intensief werkzame
maskers, toveren een optimum aan uitstraling en jeugdigheid
te voorschijn.
120 minuten incl. ultrasone golven
€ 195,00

Voor zichtbaar strakkere contouren. Een effectief werkstofconcentraat wordt diep in de huid ingesluisd en vult zo rimpels
en lijntjes van binnenuit op.
Gelaat 70 min. :
€ 125,00
Incl. hals en decolleté 90 min. :
€ 150,00
Ook in kuurvorm van 6 behandelingen :
Micro needling gelaat :
€ 675,00
Incl. hals en decolleté
€ 810,00
+ GRATIS verzorgingsproduct van DOCTOR BABOR voor thuis.
Combinatie van 2 beh. Microdermabrasie
incl. Ultrasone golven en 6 beh. Micro needling € 999,00
+ GRATIS verzorgingsproduct van DOCTOR BABOR voor thuis.

GEZICHT – MEDICAL BEAUTY
DOCTOR BABOR Collagen Booster Treatment
Intensieve weefselversteviging en rimpelcorrectie
75 min.
€ 85,00
DOCTOR BABOR Recontouring Treatment
Definiёring van de gezichtscontouren. Voor een slanker uitziend, geherdefinieerd kin- en halsgebied en een volumeopbouw in het gebied van de wangen.
75 min.
€ 85,00

DOCTOR BABOR Ultimate Vitamin C Treatment
Versterkt de huid en maakt deze glad. Beschermt tegen de
door het milieu ontstane huidveroudering en schenkt de teint
en vitale frisheid.
60 min.
€ 75,00
DOCTOR BABOR Regeneration Treatment
Huidopbouwende behandeling. Ook ideaal als voorbereiding
en nazorg van esthetische en chirurgische ingrepen.
75 min.
€ 75,00
DOCTOR BABOR Hydro Treatment
Intensieve hyaluron-verzorging ter compensatie van het tekort
aan hydratatie voor een stevige, zichtbaar gladdere huid.
75 min.
€ 75,00
DOCTOR BABOR Vitamine behandeling
Voor elke belaste huid die bescherming nodig heeft. Maakt
glad en optimaliseert de huidstructuur en laat de huid er gelijkmatiger en met fijnere poriёn uitzien.
75 min.
€ 85,00
DOCTOR BABOR Anti Couperose Treatment
Reduceert roodkleuringen en zichtbare vaten. Voor een herstelde en gelijkmatige teint.
60 min.
€ 75,00
DOCTOR BABOR NEURO SENSITIVE
Voor de extreem droge en zeer gevoelige huid. Ook voor de
verzorging bij neurodermitis in symptoomvrije perioden.
60 min.
vanaf € 70,00

CADEAUBON
Bij ons verkrijgt u behandelings- of waardebonnen, ook liefdevol verpakt als geschenk. De cadeaubonnen zijn tijdelijk onbeperkt geldig en kunnen worden gebruikt voor behandelingen alsook voor productaankopen

DOCTOR BABOR PURITY CELLULAR
Effectieve behandeling voor acute onzuiverheden.
75 min.
€ 75,00
DOCTOR BABOR huidvernieuwing
Huidvernieuwende fruitzuur behandeling met een peeling
met meerdere fasen voor onzuivere huid, grove poriën, pigmentstoornissen en rimpels.
75 min.
€ 80,00

BABOR INSTITUTE CELINE DE CLERCQ

Brusselsesteenweg 315 | 9090 Melle
Tel. 0477 91 68 92
info@celinedeclercq.be | www.celinedeclercq.be
Facebook : Instituut Celine De Clercq
Instagram : Instituutcelinedeclercq
Openingstijden:
Dinsdag tot vrijdag:
9.00 – 18.00 uur
Zaterdag:
9.00 – 16.00 uur
Behandelingen op afspraak, avonduren ook mogelijk!

