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Afspraak maken:
Online: info@boost4beauty.com

Bel of sms: +32 476 55 10 06
Chemin de Milommée 4  I  B-7910 Anvaing

info@boost4beauty.com  I  www.boost4beauty.com  

Verandert het moment 
in pure schoonheid

Bezoek onze website
Na huidanalyse ontvang je Uw persoonlijk productadvies voor thuisgebruik.

Je bestelt eenvoudig via de webshop:  www.boost4beauty.com.
Na storting zelf ophalen of thuislevering.

Rek. Boost4beauty  I  BE24 0013 8131 2938  I  BIC GEBABEBB

Wij bieden ook cadeaucheques.  Bestel via info@boost4beauty.com

Momenten van vrije ingang en activiteiten via uitnodiging  
of vermeld op de website

 

Ik zie jouw werkelijke potentieel.
Ik hanteer persoonlijke begeleiding.

Laat me een zinvolle meerwaarde zijn,
Je aanmoedigen en ondersteunen in een periode van verandering.

Ik breng groei, harmonie en beweging.
Het leven wordt rijker, bewuster, vlotter, 
luchtiger, wijzer en nog zoveel mooier.

Liesbeth Brosens
Kinesist specialisatie relaxatietherapeute

Schoonheidsspecialiste
Dermato-Cosmetica Consultant

Workshops
Coach persoonlijk objectief: vraag ernaar
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Gelaatsverzorging

Laat je informeren naar ingrediënten- analyse per product € 5

Huiddiagnose-advies ( incl. 1e behandeling)  € 25

35 min <18j  € 35

45 min  zonder massage  € 45

60 min met massage € 59

75 min Boost4beauty € 69

extra masker – afh van de noden van de huid  € 10

obv etherische oliën

obv ampullen

obv cocao - algen - dode zee minerale modder- kaolin 

Pedicure   € 25

Manicure  € 15

Extra Masker € 10

Nagellak € 10

Permanente nagellak Handen  of voeten  € 30
Color of french (+/- 10 dagen garantie)

Afnemen Permanente nagellak  € 10

Lichtbril tijdens manicure of pedicure (winterperiode) € 10

Meditatief moment tijdens manicure of pedicure € 10

Make up

Minerale Make up € 20

Make up Workshop (min.3 pers) € 40 pp

Suikerepilatie

Wenkbrauwen of bovenlip € 8

Wenkbrauwen + bovenlip € 15

Wenkbrauwen + kin  € 15

Wenkbrauwen + kin+ bovenlip € 21

Kin + bovenlip+ wangen  € 18

Kin + bovenlip + wangen + wenkbrauwen € 25

Onderbenen + knie € 25

Bovenbenen € 25

Volledige benen € 50

Bikinilijn € 15

Brazilian € 25

Oksels € 15

Gehele armen € 20

Totale lichaamsontharing   € 120

volledige benen+ bikinilijn + oksel+ gelaat + armen 

+ kalmerend masker afh van lichaamszone  € 3-5-10

Hars

Ontharing met hars op aanvraag
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Intuïtieve lichaamsmassage  60 min € 60
met essentiële oliën en/of warme jadestenen  

Peeling lichaam + crème of tonic 30 min  € 35

Peeling rug + massage 30 min   € 35

Specifieke behandelingen afh. van lichaamszone  € 10-20-35

Hals en/of decolleté   

Boezem en/of decolleté 

After sun Decolleté 

Probleemzone heup- zitvlak- buik- dijbenen - bovenarmen

Onzuivere rug

Anti-cellulite

Handen

Detoxkuur Universal Contour Wrap  120 min  € 75

Inwikkelen van het lichaam op basis van algen en ontgiftende zoute modder.   

Overtollig vocht wordt afgevoerd - vetafbraak wordt gestimuleerd.                         

reinigend - zuiverend - revitaliserend- stimuleert lymfesysteem- cmverlies -ook

aangewezen bij striemen, psoriasis, eczema - voor gladde en zuivere huid  

Voetreflexologie 60 min € 30

Beter ademen, meer energie 30 min   € 15

Babymassage 20 min  € 15

Halte voor de sporter of toeristen  € 10
inbegrepen: 1 drank+ douche 5’+ handdoek+ wasgel  

 

Persoonlijke arrangementen: vraag ernaar

Prijzen geldig vanaf 1/03/2016 & onderhevig aan mogelijke wijzigingen. Deze prijslijst vervangt alle vorige.


