


YOUR SKIN REBORN BEAUTIFUL

Ontdek de juiste behandeling voor jou.

Met de combinatie van revolutionaire huidverzorgingstechnologie 
en krachtige ingrediënten krijg je de behandeling die de hoof-
doorzaak van je huidproblemen aanpakt.  

Elke unieke gezichtsbehandeling combineert de kracht van de 
huidverzorgingstechnologie van Environ en de sterke ingrediën-
tenformules om jouw specifiek huidprobleem aan te pakken en 
ongeëvenaarde resultaten te leveren.

Welke behandeling is wetenschappelijk ontwikkeld 
voor jouw huidconditie?

Wij geloven dat huidtherapie een wetenschap is en dat je huid het 
verdient om er je hele leven mooi uit te zien. 
Ontdek de referentie voor een mooie huid met de technologisch 
geavanceerde gelaatsbehandelingen van Environ die een echt, 
blijvend verschil maken voor de huid. 
Geniet van een unieke gelaatsverzorging.  
Elke Environ Treatment wordt individueel op maat van jouw huid-
behoefte afgestemd & mijn coaching in het salon én thuis zorgt 
tot een mooie synergie van jou gepersonaliseerde producten en 
adviezen: kortom, je bekomt de mooiste versie van jezelf!
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Environ instituutbehandelingen:
Environ Discovery treatment          €79

Je eerste keer? Dan kom je op Discovery behandeling. 
Je huidconditie wordt bepaald na een complete en grondige
 huidanalyse. Je krijgt meteen een huidverzorgingsschema voor 
thuis mee. Voor je daaropvolgende behandeling kiezen we samen 
één van onderstaande behandelingen die best bij jou past.

Environ opvolgbehandelingen met het Ionzyme DF 
apparaat    (prijs tussen €85 en €125)

Elke behandeling is individueel op jouw huidbehoefte afgestemd & 
zal steeds in onderling overleg besproken worden voor
 aanvang.  Gezien het grote aanbod aan mogelijkheden, 
behandeltijd en serums is een Environ instituutbehandeing altijd 
maatwerk, afgestemd op jouw wensen & huidbehoeftes.

Wat is het Environ IonzymenDF aparaat?

Behandelingen met het revolutionaire Ionzyme DF apparaat zijn 
een niet-invasieve manier om je huid langer gezond en stralend te 
houden. Het gebruik van het apparaat maakt deel uit van je
 gelaatsbehandeling en geeft prachtige resultaten. 

Wat doet het?

Het apparaat is speciaal ontworpen om de vitamines in de Environ 
serums tot wel 4400x beter op te laten nemen door de huid! 
Dit bijzondere apparaat combineert twee systemen: 
een laag frequentie sonoforese en een intermitterende iontoforese. 
Wat wil zeggen: de sonoforese gebruikt geluidsgolven om de cellen 
beter te laten absorberen. Iontoforese gebruikt gepulseerde elek-
trische stroom om stoffen, vitamines of kostbare ingrediënten beter 
op te laten nemen door de huid. 

Resultaat?

Een gezonde, stralende huid die comfortabel aanvoelt. 
Je poriën zijn fijner, je huid is gehydrateerd en steviger, roodheden 
verminderen en lijntjes en rimpels vervagen. 
Een mooie, egale huid die straalt, klinkt goed, toch?

Huidmenu



Vind je perfecte foundation  
(GRATIS bij je eerste Environ Discovery treatment)
Dag make-up bij gelaatsverzorging   €30
Avond make-up      €50
Bruids make-up      €60
Testsessie bruids make-up*    €50
Supplement Make-up op locatie               +€30 
(binnen straal van 10km)

*aanbevolen testsessie voor huwelijk

Ombre Brows nieuwe set    €350
Ombre Brows bijwerking (binnen het eerste jaar)  €250

Waxen & epileren     €12
Browtinting & epilatie     €20

Lash tinting      €12
lash & brow tinting incl epilatie    €25
Elleebana Lashlift incl tinting    €60

Gelaat 1 zone      €12
Gelaat 2 zones      €15
Gelaat 3 zones      €20
Onderbenen/ armen     €20
Volledige benen      €30
Oksels/bikinilijn      €15
Oksels & bikinilijn     €25
Rug/borst      €25
Rug & borst      €40
Volledige ontharing     €60
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(enkel te boeken bij gelaatsverzorging)
Lash/ brow tinting     €10
Lash & brow tinting     €15
Pedicure      €30
Manicure      €20
Lakken        €10
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