HAND-EN VOETVERZORGING

MASSAGE

Standaard handverzorging
Luxe handverzorging

RELAX MASSAGE

€20
€35

Standaard, peeling en paraffinepakking,
uitgebreide handmassage, lakken van de nagels

Standaard voetverzorging
Luxe voetverzorging

€30
€50

Standaard pedicure, peeling en paraffinepakking,
voetmassage met hotstones, lakken van de
nagels

Lakken van de nagels

€10

NAILS
Gelnagels Full Color
Gelnagels French Manicure
Gelnagels met verlenging
Verwijderen gelnagels
Gelish Full Color
Gelish French Manicure
Verwijderen gelish + mini manicure

EPILATIE
Wenkbrauwen
Bovenlip
Kin
Volledig gelaat
Oksels
Armen
Bikiniranden

€50
€55
€75
€35
€30
€35
€25

VROUWEN MANNEN

€9
€9
€9
€21
€18
€18
€18
Brazilian/volledige bikini €23
Onderbenen
€18
Volledige benen
€28
Rug
€13
Borstkas
Voeten
€9

€9

60’

€60

Een rustgevende, ontspannende
lichaamsmassage met warme geurende olie en
hotstones.

HOTSTONE MASSAGE

60’

€60

Hotstone therapie is een warmte massage, een
weldaad voor lichaam en geest.
NEK,SCHOUDERS & RUGMASSAGE

30’

€43
€23
€23
€12

Beauty Wellness Nails

€35

Rug en schouders zijn de zones bij uitstek waar
stress zich ophoopt. Door middel van strijkingen
en knedingen worden de spieren weer soepel
gemaakt

KRUIDENSTEMPELMASSAGE

60’

€70

Kruidenstempelmassage brengt ontspanning,
welzijn en heeft een ontgiftende en
revitaliserende werking op lichaam en geest.

CANDLE MASSAGE

60’

€70

Keuze uit 3 heerlijke geurende massagekaarsen
die je doen wegdromen en ontspannen. De
warmte van de olie heeft een relaxerende
werking op de spieren en doet de huid kalmeren

BIJKOMENDE VERZORGINGEN
€23

Sublime

Verven wimpers
Verven wenkbrauwen

€12

€12
Dagmake-up / Avondmake-up €27/€37
Bruidsmake-up (incl. proefmake-up) €67

KIJK OOK ONLINE!

PUTSEBAAN 43
3140 KEERBERGEN

0492/319907
INFO@INSTITUUT-SUBLIME.BE

RESERVEER ONLINE!
WWW.INSTITUUT-SUBLIME.BE

SUBLIME KIDS
Kinderfeestjes of kidsverzorging
SUBLIME WORKSHOPS
Make-up & beautyworkshops in groep

-Enkel open op afspraak- / Donderdag, zon- en feestdagen gesloten

Prijzen geldig vanaf 1 mei 2017

TOTAL ZEN

HUIDVERZORGING
AHAVA ESCAPADE

30’

€35

Een snelle oppepper voor je huid. (Reiniging,
masker, nabehandeling)

TOTAL REHYDRATION

50’

€55

Deze 1 uur durende verzorging vol actieve
Dode zee mineralen hydrateert je gelaat en
maakt je huid weer soepel.

AHAVA SKIN REVIVAL

60’

€65

Een prestigieuze anti-age behandeling die
de eerste tekenen van veroudering
bestrijden.

EXTREME SKIN REVIVAL

60’

€75

Een extra huid verjongende verzorging,
gebaseerd op Ahava’s gepatenteerde
Extreme Complex. Ideaal om het
huidverouderingsproces te beperken, het
ontstaan van diepe rimpels te voorkomen
en de huid te verstevigen.

UPDAY LIFT TREATMENT

75’

€90

Deze upliftende en verstevigende verzorging
voorziet de huid van positieve energie. Fijne
rimpels verminderen en de vorming van
diepe rimpels wordt voorkomen terwijl de
contouren worden verstevigd.

AGE CONTROL FOR MEN

60’

€75

Stimuleer je huid met deze revitaliserende
en verjongende gelaatsverzorging specifiek
voor de mannenhuid.

75’

€90

Een moment voor jezelf. Total zen met de
nodige verzorging voor je gelaat.
- Relaxerend voetbad
- Rugmassage met warme kastanje olie
- Uitgebreide gelaatsverzorging
- Warm verzorgend chocolade masker

SUBLIME GELAATSVERZORGING 90’

€100

Luxueuze verzorging voor lichaam en geest.
- Relaxerend voetbad
- Ahava Escapade gelaatsverzorging
- Manicure
- Lichte dag Make-up

HUIDVERBETERING
CRYSTAL CLEAR MICRODERMABRASIE
Het resultaat is onmiddellijk zichtbaar! Het gaat
van een eenvoudige ‘beauty flash’ behandeling
die een vermoeide huid ogenblikkelijk terug een
jeugdige en stevige textuur geeft, tot een meer
intensieve behandeling die fijne lijntjes, rimpels,
littekens en pigmentvlekken grondig aanpakt.

GELAAT
DECOLLETE
HANDEN

€85
€50
€50

CELLULITIS & HUIDVERSTEVIGING
GELAAT bindweefselmassage
ARMEN
BUIK
BENEN

€60
€35
€30
€55

SUBLIME DELUXE
SUBLIME DELUXE LICHAAMSMASSAGE
(+/- 75min) € 95
- Glaasje bubbels
- Relaxerend voetbad
- Volledige lichaamsmassage met warme geurende
olie en hotstones
- Chinese drukpunt massage van het gelaat

SUBLIME DELUXE GELAATSVERZORGING
(+/- 90min) € 120
- Glaasje bubbels
- Relaxerend voetbad
- Ontspannende rugmassage met warme stenen
- Uitgebreide gelaatsverzorging
- Oog- en lippenverzorging
- Peeling en paraffinepakking van de handen

SUBLIME DELUXE “HALVE DAG” ARRANGEMENT
(+/- 3uur) € 250
- Ontvangst met glaasje bubbels en hapje
- Revitaliserend voetbadritueel met eucalyptus.
- Relaxerende Modderpeeling van de rug
- Hotstone massage van de rug
- Pro-Aging gelaatsverzorging
- Gelaatsmassage met energetische pinda’s
- Luxe manicure
- Lichte dag-make up
- Afscheidsgeschenkje

