
 

HANNAH XPERIENCE*

Tijdens deze behandeling wordt er intensief 
gesport met je huid door verschillende 

behandel technieken, in combinatie met de 
stimulerende producten en vervolgens even 

helemaal ontspannen door een massage van 
het gelaat, de nek en schouders. Door actie 

met ontspanning te combineren, in 
samenspraak met het gepersonaliseerde 
productadvies, ervaar je een diepgaande 

huidverbetering met spraakmakende 
resultaten!

90 min
€ 85,-

HANNAH XPRESS*

In deze 60 minuten durende behandeling, 
staan de 5 huidverbeterende stappen van het 

Hannah systeem centraal. Op maat 
afgestemd op jouw persoonlijke huidconditie 
op basis van wetenschappelijk onderbouwde 
metingen geef de huidcoach gehoor aan de 

wensen van jou en de behoefte van jouw huid.

60 min
€ 59,50

HANNAH MEET & TREAT*

De Hannah Meet & Treat trakteert je huid op 
een korte introductie. Ontdek de geuren, 

structuren, resultaten en behandelmethode 
van Hannah en maak kennis met de 

mogelijkheden in huidverbetering voor jouw 
huid, passend bij je persoonlijke wensen!

45 min
€ 45,-

MORE

*Bij deze behandelingen worden extra   
wensen zoals wenkbrauwen epileren, 
verven of bovenlip harsen kosteloos 
meegenomen mits dit valt onder de 

aangegeven behandeltijd.

Als je epileren, verven en of harsen liever 
los boekt dan geld de prijs per 

behandeling:

€ 7,-
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Bodysugaring

Kaak € 15,50
Bovenlip € 15,50
Kin € 15,50
Bovenlip, kin en kaak € 27,-
Oksels € 16,-
Onderarmen € 35,-
Armen € 41,-
Onderbenen € 40,-
Benen € 55,-
Rug € 45,-
Rug boven of onder € 35,-
Borst of buik € 35,-
Bikinilijn € 16,-

Losse behandelingen

Epileren € 10 
Verven Wimpers 	 	  € 10 

Verven Wenkbrauw 		  € 10


Visagie 
Dag make-up € 25,-
Avond/feest make-up € 32,-

Bruids make-up:                                                           
Incl. Proef make-up     € 85,-                                                              
Incl. Proef make-up                                      
op locatie                     € 95,-
Incl. Proef make-up +                             
touch-up op locatie      € 110,-

Harsen
Kaak €  8,-
Bovenlip €  9,-
Kin €  8,-
Kin en kaaklijn € 14,-
Bovenlip en kin € 15,-
Bovenlip, kin en kaak € 20,-
Oksels € 16,-
Onderarmen € 16,-
Armen € 19,-
Onderbenen € 19,-
Benen € 27,-
Rug € 24,50
Rug boven of onder € 16,-
Borst of buik € 16,-
Bikinilijn € 14,-

Gellac
Gellac kleurset     €  22,-
Gellac  French manicure €  24,-
Gellac verwijderen €  15,-
Gellac verwijderen +
Gellac kleurset €  30,50
Gellac verwijderen +
Gellac French manicure €  32,50

 
 

Pedicure
Basic voetbehandeling    €  25,50
Ingegroeide teennagel €  12,-
Likdoorn verwijderen €  12,-
Teennagels lakken
met eigen lak €   5,-
Teennagels lakken
Incl mini potje lak €   8,-

Permanenten make-up
Wenkbrauw hairstokes of
ingeschaduwd     € 350,-
Eyeliner boven smal € 225,-
Eyeliner boven breed € 275,-
Eyeliner onder € 175,-
Eyeliner onder en boven € 350,-
Nabehandeling PMU €   55,-
PMU bijwerken 
bestaande klant € 100,-
PMU bijwerken
Nieuwe klant € 150,-
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