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Lichaamsbehandelingen en -massages 
Peeling : 
Rug, nek en schouders 15 min.     € 20 
Volledig lichaam   30 min.         € 36 

Pakking : 
Rug, nek en schouders          € 20 

Manuele massage : 
Rug, nek en schouders.20 min.      € 30 
Volledig lichaam.50 min.           € 69 

Hot stones : 
Rug, nek en schouders.25 min      .€ 35 
Volledig lichaam 70 min          € 90 

Combi-massage :  
Dit is een combinatie van de beste technieken : 
Deep tissue, manueel, hot stones en voetreflexologie   
90 min    € 99 
 

Air brush  (enkel in Turnhout) 

Air-brush tanning                   € 45 
Air-brush + lichaamspeeling     € 75 

Oorkaarsen : 50 min  € 59 

Voetreflexologie : 50 min  € 59 

Andullatie matras : (enkel in Turnhout) 

1 beurt is 30 min.    € 13 
10 beurtenkaart   € 100 

 
Afslanking en figuurcorrectie : 
Lipolaser : door de lipo-laser wordt het vet vloeibaar 

gemaakt . In combinatie met de andullatie , worden de 
afvalstoffen onmiddellijk afgevoerd . 
Abonnementen vanaf    € 450 

Universal Contourwrap : enkel in turnhout 
Met  meten       € 89 3 beurten €260 
zonder meten € 79 3 beurten €230 

Houttherapie behandeling ( 50 minuten)  
€ 64 3 beurten € 179 

 
Oorbel of neusbel plaatsen ( enkel in Turnhout) 

Per stuk vanaf € 18 

Infra rood sauna (enkel in Turnhout) 

1 beurt   (30 minuten) € 15 
Badlinnen meebrengen :1  badjas, slippers, 3 handdoeken 
en 1 badlaken. ( Dit kan gehuurd worden voor € 15 ) 
 
 

 

        

 Schoonheidsspecialiste 
 

Prijslijst  
 

 

   Wij werken enkel op afspraak.  
    
TURNHOUT 
Kongostraat 2  

Tel. 014 42 24 20 

Openingsuren: 
Ma/Wo/Vr 9.00 – 18.00 
Di/Do 9.00 – 20.00 
Za 9.00 – 16.00 

Zondag gesloten 
 

WESTMALLE 
Antwerpsesteenweg 164 

Tel. 03 314 32 00 

Openingsuren : 
Wo/Vrij   10.00-18.00 
Di  10.00-20.00 
Za  10.00-16.00 

Donderdag en zondag gesloten 
 

Btw : BE 0485 840 979 
Verhinderd voor een afspraak : graag 24u voordien 

annuleren, anders rekenen wij hiervoor kosten aan . 
               Prijzen geldig vanaf 1 november 2022  
 

              Online boeken kan ook :  
www.schoonheidsspecialiste-els.be 

 

 

 

 

 

 

Permanente make up 
Meer dan 20 jaar ervaring.  
1 nabehandeling is in de prijs inbegrepen .  
Voor extra nabehandelingen betaalt u € 50/ keer (enkel 
mogelijk binnen de 6 maanden, na plaatsing ) 
Kayal    € 200 
Eye-liner     € 250 
Oogcontour   € 410 
Lipcontour   € 350 
Full lips    € 450 
Wenkbrauwen micro-belading € 320  
Opfrissing van pmu (1 behandeling ) = 50% korting 
 

Wimpers : 
Individuele wimperextensies : 
Plaatsen       € 95 
Bijwerken na 3 of 4 weken  € 65 

Verven :  
Wimpers of wenkbrauwen verven € 16 
Wimpers en wenkbrauwen verven  € 30 
 

Make – up 
Dag of avondmake-up  € 36 

Make-up workshop 
Je leert hoe je jezelf moet opmaken. Je krijgt heel veel tips en 
trick 
Workshop 1 persoon (1 uur)  € 59 
Workshop 2 personen ( 1,5 uur) € 89 
 

Kleuradvies  
We gaan aan de hand van gekleurde doeken, bepalen welk 
seizoenstype u bent : herfst, winter, lente of zomertype. 
Daarna gaan we kijken welk subtype u bent : warm, gedempt, 
diep, helder, koel of licht.  
We maken u op in uw beste kleuren. 
U krijgt tips in verband met de kledingkeuze, de haarkleur 
enz… 
Duur : 90 min.  
Prijs incl. kleurenpas :    € 169 
 

!! Nieuw!! Tanden bleken : (sessies van 20 minuten ) 

1 sessie (tot 2 tinten lichter )   € 29 
2 sessies (2 tot 4 tinten lichter )  € 55 
3 sessies (4 tot 8 tinten lichter )  € 79 
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Gelaatsverzorgingen 
  

Huidanalyse :    € 45 

Tijdens de huidanalyse, met de computer , kunnen we in de 
huid gaan kijken . Dit is voor iedereen een aanrader, zodat we 
heel goed weten, welk producten en behandelingen op dit 
ogenblik het beste zijn voor uw huid .  
(= gratis bij aankoop producten en behandelingen ) 
 

!! Nieuw!! Laser-behandeling van het gelaat :   
geeft heel mooie resultaten voor acné-huid en werkt heel 
goed tegen huidveroudering . 
Is zonder epilaties van het gelaat   €  49/ 15 min 

 
Mini-gelaatsverzorging : 
Reiniging, peeling, tonic, wenkbrauwen epileren, comedonen, 
maskertje en dagverzorging  30 min.   € 45 

 
Huidverbetering : arkana : 
Bij deze verzorging gaan we echt de problemen 
aanpakken. 

De producten worden aangepast aan elk huidtype € 83 / 1u 

 + lichttherapie   € 95/ 1u15 
 
Oxygeneo+   
3 in 1 behandeling : een zeer intensieve exfoliatie, waarbij de 
huid dunner en egaler wordt gemaakt. zuurstofverrijking van 
de huid. En zeer diepe in sluizing van werkstoffen .  
      € 95 / 1 u 
 + lichtherapie    €100 / 1 u15 

 
Gaba nana : 
Gaba geeft passieve spierstumulatie en stimuleert de 
celcommunicatie.  Nana herstelt de celschade en stimuleert 
de opname van hyaluronzuur en collageensynthese. € 95/1u 
 

!! Nieuw !! Verzorging met originele Collageen-
proteinedraden  : 
Verzorging met micro-needling en collageen-draden .  
Dit gaat onmiddellijk rimpeltje opvullen  € 149 
Kuur van 3 weken na elkeer    € 399 
 
 
 

 

        

 

 

 

Handen en voeten 

 
Handverzorging : 
Manicure      € 30 
Manicure  + lakken    € 45 
Manicure + Paraffinebehandeling   € 59 
Manicure + paraffinebehandeling + lakken  € 75 
 

Kunstnagels : 
Plaatsen                  € 70 
Plaatsen babyboom   € 85 
Eigen nagels verstevigen     € 50 
Eigen nagels verstevigen babyboom  € 65 
Bijwerking      € 50 
Bijwerking babyboom    € 65 
Fantasie     per nagel  € 2 
Gelnagels verwijderen, wordt gedaan bij een manicure .  
Zo zijn uw nagels ineens terug goed verzorgd .  € 30 
Bij gelnagels hebt u 3 weken garantie.  
nageltje stuk = gratis herstelling 
Gellak       € 36 

 
Voetverzorging : 
Medische pedicure    € 43 
Medische pedicure + lakken   € 58 
Medische pedicure + paraffinebehandeling  € 69 
Medische pedicure + paraffinebehandeling + lakken € 85 
Nagelverzorging   20 min.  € 29 
eelt of eeltpit verwijderen 20 min.  € 29 
Pedicure + gel op tenen    € 82 
Gel op tenen    € 49 
Pedicure + gellak op tenen    € 79 
Gellak     € 36 
Voetreflexologie (40 min)    € 59 
Pedicure + Voetreflexologie     € 89 
 
Wij volgen de hygiëne maatregelen opgelegd door de overheid . 
Omdat een vijl en eeltrasp niet gesteriliseerd kunnen worden, 
vragen wij dat elke klant een eigen setje aankoopt.  
Dit brengt u dan ook elke afspraak weer mee . 
Persoonlijk vind ik dit een prima regel, zo is er zeker geen 
overdracht van schimmels tussen de verschillende klanten .  
 
 
 
 
 
 
 

 

Ontharingen  
Striphars : 
Armen     € 29 
Borst     € 29 
Buik    € 25 
Onerbenen   € 29 
Bovenbenen    € 29 
Rug     € 29 
Volledige benen   € 40 

Filmhars 
Wenkbrauwen   € 12 
Bovenlip    € 12 
Kin    € 12 
Wangen    € 15 
Oksels    € 17 
Bikinilijn    € 17 
Volledige bikini dames   € 34 
Volledige bikini heren   € 39 
Volledig gelaat    € 39 
Zitvlak + bilnaad    € 45 
Combi : voll. benen, bikinilijn en oksels € 69 

Permanente ontharing  
(meest recente toestel Combineert ipl met shr) 
Bovenlip, wb of kin     € 60    
Oksels         € 90 
Bikinilijn            € 90 
Volledig gelaat     €165 
Volledige bikini    € 115 
Volledige bikini + bilnaad dames € 165 
Volledige bikini heren  € 165 
Volledige bikini + bilnaad heren € 210      
Onderbenen of borst    €165 
Bovenbenen     €165     
Rug of borst en buik      €230    
Volledige benen          € 310     
Dit is de prijs per behandeling.  U hebt  ong. 8 beurten 
nodig . 1 beurt om de 6 of 12 weken. 
 

Keratine-behandeling : (enkel in turnhout) 

tijdens deze behandeling, wordt er keratine ingebracht in 
je haren, met behulp van een stijltang . De meeste Krul 
zal uit uw haren verdwenen zijn . Omdat wij met een 
natuurlijke keratine werken, is dit supergezond voor je 
haar.  
Middellang haar   € 200 
Lang haar   € 265 
 
 

 

 


