Start with excellent analysis
1

2

Signature facials
1

gratis

Huidanalyse YourSkinTypeTM

€60

IKARI verzorging op maat

30 min. Dé tool om jouw huid te leren kennen. Kwalitatief &

45 min. Persoonlijke behandeling met cosmetica op maat.

persoonlijk advies voor thuisverzorging met behandelplan.

Incl. huidanalyse en waardebon t.w.v. €20.

Lichaamsanalyse YourBodyTypeTM

2

gratis

30 min. Gepersonaliseerd lifestyle -en voedingsadvies om

Superboost - acné

€80

30 min. Specifieke & veilige aanpak van actieve acné.

de balans in je lichaam te herstellen met thuisverzorging.

3

Superboost - ogen / voorhoofd (p/zone)

€100

30 min. Wenkbrauwlift? Vermoeide ogen (fijne lijntjes,
donkere kringen)? Superboost intensief die

Today’s make-up
4
1

€35

Minerale dag make-up

50 min. Dé exclusieve IKARI signature treatment: instant
pep op een natuurlijk manier. speciale zone!

30 min. Gezonde minerale make-up die jouw schoonheid
benadrukt en je een extra stralende look geeft.
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5
€45

Minerale avond make-up

Superboost - gelaat / hals / décolleté (p/zone) €150

Revitalize - diepe reiniging

€80 / €125

30 min. Voor de onzuivere, vettere huid. Met jetstreams en
een op maat gemaakt serum voor de ultra reine huid.

40 min. Gezonde minerale make-up kan ook ‘s avonds, met
net ietsje meer nadruk en gloss.
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Superpeel

€80 / €125

30 min. Resorcine / TCA / Vitamine A

Perfect body

7

Skinlift - kleine zone / grote zone

€200 / €350

45 min. Ideaal voor een strakke look.

1

€80

Superboost - handen

8

30 min. Superboost die handen! Want ook zij verdienen

45 min. Lost de vetkussens onder de kaaklijn en kin op.

een extraatje...

2

Faceshaper - strakke kaaklijn

€150

Superboost - décolleté
50 min. Dé exclusieve IKARI signature treatment: instant
pep op een natuurlijk manier.

3

Deep Slim
Zones: buik, rijbroek, lovehandles, knieën, billen, armen,
rug (bh-bandje)
45 min. Cellulitis (800 shots)

€250

60 min. Vetophoping (1000 shots)

€350

Bij jouw eerste bezoek bieden wij jou een gratis analyse
aan. Tijdens deze analyse bepalen we het geschikte
behandelplan, zowel voor thuis als in ons instituut.
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€350

