GEZICHT - DE EERSTE ERVARING
“WELCOME” behandeling

90 min / € 99

Ben je voor de eerste keer bij ons?
Ervaar onze Welcome Treatment bestaande uit een huidanalyse en
een CLASSIC behandeling die individueel op jouw huid is afgestemd.

HUIDANALYSE

45 min / € 55

Leer met onze analyse camera je huid in detail kennen, want alleen wie
zijn huid goed kent, kan haar optimaal verzorgen en beschermen.

CLEANFORMANCE

60 min / € 60

De eerste voeling met verzorging
Perfect voor de jonge huid tot 25 jaar. Bestaande uit een huidanalyse en
een individuele gezichtsbehandeling voor de eerste schoonheidswensen.

GEZICHT - DE UNIEKE ERVARING
Op maat gemaakt voor de individuele behoeften van uw huid.
Streelzachte texturen en werkzame ingrediënten brengen uw huid in balans.
Daarbij gebruiken wij de premium verzorging SKINOVAGE,
afgestemd op uw huidtype.

PREMIUM behandeling

90 min / € 75

CLASSIC behandeling

60 min / € 60

COMPACT behandeling

35 min / € 45

GLOW BOOST behandeling

45 min / € 50

GEZICHT - DE DR. BABOR ERVARING
CLEANFORMANCE - gezonde uitstraling

75 min / € 70

Intensieve hydratatie van de jonge huid voor een gezonde,
gladde en gelijkmatige teint.

REPAIR – glad en herstellend

90 min / € 90

Voor een gespannen, vermoeide huid.
Deze behandeling gaat de huideigen vernieuwings- en herstelmechanismen
ondersteunen voor een zichtbaar fijnere, gladdere huidstructuur.

LIFTING – jeugdig en verstevigend

90 min / € 95

Voor een veeleisende huid met duidelijk zichtbare ouderdomsverschijnselen
zoals rimpels en elasticiteitsverlies.
Deze behandeling gaat de weefsels versterken en verminderen van rimpels,
voor een jeugdigere en stevigere huid.

HYDRATING – intensieve hydratatie

75 min / € 85

Voor een veeleisende huid met een tekort aan vocht,
voornamelijk bij een extreem droge huid en/of zichtbare droogterimpeltjes.
Als resultaat bekomen we een stevige, soepele, gladde huid en frisse teint.

REFINE – gelijkmatig en stralend

75 min / € 85

Voor een veeleisende huid die tekenen vertoont van door omgeving
veroorzaakte huidveroudering met een gebrek aan een gezonde uitstraling.
Deze behandeling biedt een bescherming tegen oxidatieve stress en
geeft als resultaat een stralende, gelijkmatige huid.

PURITY– diep reinigend

75 min / € 85

Voor een veeleisende huid met onzuiverheden.
Gaat de teint verhelderen, roodheid en irritaties verminderen en
de huid verhelderen en in evenwicht brengen.

CALMING – kalmerend en voedend

75 min / € 85

Voor een gevoelige en geïrriteerde huid.
Deze behandeling gaat roodheid en irritaties verminderen en
huideigen versterkingsmechanismen versterken tegen stressoren.

BRIGHTENING – verhelderend en stralend

75 min / € 85

Voor een veeleisende huid met pigmentstoornissen,
om een resultaat van een meer heldere en evenwichtige kleur
van de huid te verkrijgen.

THERAPRO PEELING - huidvernieuwing en zachtheid
75 min/ € 95

Fruitzuurbehandeling waarbij de fruitzuur-intensiteit
individueel wordt aangepast aan je huidtype.
Voor maximale huidverbetering zonder downtime met een stralende,
frisse huid al na de eerste behandeling.

GEZICHT - DE LUXE ERVARING
SeaCreation behandeling

120 min / € 200

Gun je huid deze luxueuze expeditie met zeer werkzame ingrediënten uit de diepten van de zee.
Schenkt je huid een optimale uitstraling en jeugdigheid.

ReVersive Anti-Aging behandeling

90 min / € 140

Pro Youth verzorging met verwennende massage voor
onmiddellijk zichtbare effecten: je huid krijgt een jeugdige uitstraling,
ziet er gladder en strakker uit.
Een moment van ontspanning met een blijvend effect.

HSR® Lifting Extra Firming behandeling

90 min / € 120

Gezichtslifting van de nieuwe generatie tegen alle soorten van rimpels.
Naar keuze activerend en verlevendigend of ontspannend en verwennend.

Precious Ampoules Slow Aging behandeling

90 min / € 95

Deze behandeling schenkt je veeleisende huid
een soepele, jeugdige vitaliteit en een strakke huid.
Deze kan ook individueel aangepast worden aan de persoonlijke behoefte.

De ultieme Grand Cru behandeling

90 min / € 95

Voor elke veeleisende huid met lijntjes,
rimpels en verminderde stevigheid.
Deze geeft als resultaat een jeugdig frisse, zichtbaar gladdere huid.

GEZICHT - APPARATIEVE COSMETICA &
MEDICAL BEAUTY
SKINFUSOR
Dit meest exclusieve huidtoestel combineert 4 fusie-technologieën
voor maximale schoonheid van de huid: reinigen, verfijnen, hydrateren
en impulsmassage. Resultaat: de huid is onmiddellijk stralend en mooi
en heeft geen “downtime” nodig.
Deze hoogwaardige behandeling kan voor gezicht, hals en decolleté.

KORT programma (gezicht + hals)
60 min / € 120
MIDDEL programma (gezicht + hals + decollete) 90 min / € 150
LANG programma (gezicht + hals + decollete) 120 min / € 180

HYDRAFACIAL
De HYDRAFACIAL is een behandeling om de gezondheid van de huid
op peil te houden. Dode huidcellen worden verwijderd, poriën uitgezuiverd
en de huid wordt ten alle tijde gehydrateer.
HYDRAFACIAL pakt alle huidverzorgingsbehoeftes aan:
fijne lijntjes, elasticiteit, egaliteit, verfijning van de huid, pigmentatie,
onzuivere huid en grove poriën.

SIGNATURE
DELUXE (booster + led)
PLATINUM (booster + led + lymfe)
+ extra massage

30 min / € 115
50 min / € 145
60 min / € 165
€ 25

ION THERAPIE
Verwijderen van steelwratjes, fibromen en pigmentvlekjes
door middel van de plasmapen.
vanaf € 50

/ zone

SKINFIRMOR RF – radio frequentie therapie
De BABOR TECH Skinfirmor RF is een professionele behandeling om
het huidverouderingsproces tegen te gaan op plaatsen zoals
op het voorhoofd, rond de ogen en de mond.
Door gebruik van de radiofrequentietechnologie, gaat het huidweefsel
op een gecontroleerde manier (aangenaam) opgewarmd worden en
zorgt dit voor een betere collageensynthese en celvernieuwing.
Als resultaat ervaar je een stevige huid en glad gemaakte rimpels.
Voor het beste resultaat is een kuur aangeraden. (4 à 6 behandelingen)

SMALL (ogen)
MEDIUM (ogen + mond of voorhoofd)
COMPLETE (volledig gelaat)

60 min / € 65
75 min / € 75
90 min / € 85

De Skinfirmor behandeling kan ook als extra ingezet worden in elke
andere behandeling.

Ogen boven of onder of kraaienpootjes

10 min / € 20

Ogen boven + onder + kraaienpootjes

20 min / € 35

Mond (boven en onder lippen)
of neuslippenplooi
Volledige mondzone (+ neuslippenplooi)
Voorhoofd

6 min / € 14
12 min / € 23
per 3 min / € 10

MICRONEEDLING
Voor zichtbaar strakkere contouren. Een effectief werkstofconcentraat
wordt diep in de huid ingesluisd en vult zo rimpels en lijntjes van binnenuit op.
Voor het beste resultaat is een kuur aangeraden. (4 à 6 behandelingen)

Microneedling gelaat
Microneedling gelaat + decollete

€ 125
€ 150

GEZICHT - DE EXTRAATJES
Aanvullend aan uw gezichtsbehandeling.

Eye pads

€ 10

Collageenvliesmasker

€ 20

Algenmasker

€ 20

Verven wenkbrauwen

€ 10

Verven wimpers

€ 10

Verven wenkbrauwen + wimpers

€ 16

SKINFUSOR
Dit meest exclusieve huidtoestel combineert 4 fusie-technologieën
voor maximale schoonheid van de huid: reinigen, verfijnen, hydrateren
en impulsmassage.

CLEAN FUSION – diepgaande reiniging

€ 25

POLISH FUSION – huidverfijning en verheldering

€ 25

HYDRO FUSION – krachtige hydratatie

€ 40

IMPULSE FUSION – dynamische bindweefselmassage

€ 40

PERMANENTE MAKE-UP
Bij deze behandelingen is een voorafgaand gesprek mogelijk.
Samen met jou bespreken we de mogelijkheden, jouw wensen en
eventuele vragen. Na het voortekenen en de nodige uitleg,
is er al veel uitgeklaard. Voor dit gesprek rekenen wij € 50 aan.
Dit bedrag wordt in mindering gebracht na de definitieve behandeling.

WENKBRAUWEN

€ 390

In deze behandeling is 1 touch up binnen 4 tot 8 weken na
de 1ste setting inbegrepen.
Samen met jou maken wij een keuze tussen:

OMBRE POWDER BROWS - Poeder look van naturel tot donker.
Clean en strak afgewerkt, mooi bij elk huidtype. Resultaten blijven gemiddeld
1,5 tot 2 jaar mooi en dan is het aanbevolen een mini touch up te laten doen.

SOFT DUSTY OMBRE BROWS - De nr. 1 techniek van het moment.
Met de nieuwste apparatuur en naaldjes wordt de kleur zacht in de huid
geblend. Deze techniek geeft na genezing een heel natuurlijk resultaat.
Blijft gemiddeld 1 jaar mooi daarna is het aanbevolen om een mini touch up
te laten doen.

OMBRE STROKES / MICROBLADING
Techniek met enkel hairstrokes of gemengd met ombre schaduw voor
een zacht effect. Blijft gemiddeld 1 jaar mooi daarna is het aanbevolen
om een mini touch up te laten doen.

BIJWERKEN
Binnen 18 maanden
Tot 24 maanden

PMU REMOVAL

€ 190
€ 220

vanaf € 100

Laservrije methode voor het verwijderen van oude permanent
make-up pigmenten. Gemiddeld zijn ongeveer 3 behandelingen nodig
om de kleur voldoende uit de huid te halen.

OGEN

DUN / DIK

Lijntje boven en onder
Deepliner of enkel boven
Enkel onder

€ 340 / € 380
€ 220 / € 240
€ 160 / € 180

In deze behandeling is 1 touch up binnen 4 tot 6 weken inbegrepen.
Indien een 2de touch up nodig blijkt, wordt hiervoor een meerprijs gevraagd.

BIJWERKING binnen 3 jaar / 1 beurt
Boven en onder
Boven of onder

€ 150 / € 180
€ 100 / € 120

Bijwerkingen, niet door ons gezet, is de prijs van een nieuwe behandeling
inclusief 1 touch up na 6 weken.

LIPPEN
LIP BLUSH

€ 390

Behandeling waarbij de lippen heel zacht geaccentueerd worden.
De kleurteint is altijd natuurlijk en creëert een transparante aquarelle look
die een heel fris effect geeft.

OMBRE FULL LIPS

€ 420

Met een onzichtbare of indien gewenst een meer zichtbare contouring
om altijd een mooiere vorm te creëren en lippen meer symmetrisch en
voller te maken. Verschillende kleurtinten zijn mogelijk,
van zacht nude tot intensere tonen met lipstickeffect.
In deze behandelingen is 1 touch up binnen 6 tot 8 weken inbegrepen.

BIJWERKING tot 24 maanden na de 1ste setting

SCALPPIGMENTATIE
Pixeltechniek op hoofdhuid.

€ 190

€ 180 per sessie

SUIKERONTHARING
Suikerontharing is een zachte, veilige en effectieve methode om
alle delen van het lichaam te ontharen met 100% natuurlijke producten.

DAMES
Wenkbrauwen

15 min / € 10

Bovenlip

15 min / € 10

Kin

15 min / € 10

Wangen

15 min / € 12

Gelaat mini (wenkbrauwen + bovenlip of kin)

15 min / € 15

Gelaat (wenkbrauwen + bovenlip + kin)

15 min / € 20

Gelaat volledig

30 min / € 25

(wenkbrauwen + bovenlip + kin + wangen)

Oksels

15 min / € 15

Armen

30 min / € 20

Bikini (naast slip)

15 min / € 15

Brazilian (streepje of driehoekje)

15 min / € 25

Full Wax (inclusief schaamlippen en bilnaad)

30 min / € 32

Onderbenen (inclusief knie)

30 min / € 25

Bovenbenen

30 min / € 25

Volledige benen

45 min / € 40

Combi onderbenen
+ bikini + oksels + wenkbrauwen/bovenlip

45 min / € 60

Combi volledige benen
+ bikini + oksels + wenkbrauwen/bovenlip

60 min / € 70

HEREN
Buik

30 min / € 25

Borst

30 min / € 25

Buik + borst

30 min / € 45

Rug (met schouders)

30 min / € 40

Bovenlichaam (borst + buik + rug)

60 min / € 70

Oksels

15 min / € 20

Volledige benen

60 min / € 50

WIMPERBEHANDELINGEN
LASH LIFT Wimpers + verven

60 min / € 58

LASH LIFT Wimpers zonder verven

50 min / € 48

NIEUWE SET volume wimperextensions

90 min / € 95

BIJWERKEN volume wimperextensions

75 min / € 50

VERVEN afzonderlijk, niet in een behandeling
Wimpers

20 min / € 16

Wenkbrauwen + shaping

20 min / € 20

Wimpers + wenkbrauwen + shaping

30 min / € 25

AFHALEN wimpers

€ 20

MAKE-UP
Avond/Feest make-up met ampule

€ 35

Make-up met advies

€ 50

NAGELSTYLING
NIEUWE SET met verlenging

€ 65

(sjablonen of tips)

BIJWERKING of ZETTEN

€ 45

op natuurlijke nagel french/kleur

VERSIERING per nagel
HERSTELLING per nagel
binnen 10 dagen na plaatsing

vanaf € 0,5

€ 4,5

gratis

GELLAK

€ 35

GELLAK op teennagels

€ 35

VERWIJDEREN van nagels

€ 10

MANICURE

€ 25

MANICURE met lakken

€ 30

ALGEMENE INFORMATIE
BABOR producten
Nog effectiever werkt uw behandeling wanneer u ook thuis de passende
high-performance-verzorging gebruikt. Wij geven u graag advies.

Cadeaubonnen
U kan altijd bij ons terecht voor een cadeaubon, vanaf € 25.
Deze zijn 1 jaar geldig en kunnen gebruikt worden voor behandelingen
alsook voor producten. Gelieve rekening te houden met de vervaldatum.
Bij laattijdige annulaties (minder dan 24u voor aanvang) of no-shows,
wordt het bedrag van de geboekte behandeling van de cadeaubon ingetrokken.

Vertragingen
Bij een vertraagde aankomst kan de behandelingstijd worden verkort,
zodat een planmatig begin van de volgende behandeling
kan worden gewaarborgd.

Afzegging van een afspraak
De door u geboekte behandelingen worden uitsluitend voor u gereserveerd.
Op alle afspraken die binnen 24 uur voor de behandeling worden geannuleerd,
worden annuleringskosten van 50% geheven. Afspraken die niet door u
worden afgezegd, worden met 100% in rekening gebracht.

Prijzen
De actuele prijslijst geldt – wijzigingen voorbehouden.

Betaling
Naast contante betalingen aanvaarden wij ook bankcontant, payconiq en VISA.

Mobiele telefoon
Gelieve uw gsm in het BABOR INSTITUTE uit te schakelen,
zodat de rust en de ontspanning van de gasten kan worden gewaarborgd.

Uw mening is belangrijk voor ons.
Het BABOR INSTITUTE bedankt je voor eventuele
opmerkingen, die voor een beter welzijn kunnen zorgen.

Ines Smits & Liliane Smets
Molenstraat 2E
2290 Vorselaar
014/72.80.52
ines@baborvorselaar.be
www.baborvorselaar.be
OPENINGSTIJDEN:
Maandag tot vrijdag:
09:00 – 18:00 uur
Zaterdag:
09:00 – 13:00 uur
Behandelingen op afspraak

