
Medik8     beautyful skin for life  
De innovatie en onderzoek gaan bij Medik8 hand in 
hand. Grenzen worden verlegd waardoor spannende, 
nog nooit ontwikkelde huidverbeteringstechnologieeen 
kunnen ontstaan. Medik8 product heeft een geweldige 
textuur, een heerlijke geur en krachtige ingrediënten in 
combinatie met baanbrekende wetenschap.

Normale / droge / gevoelige huid

Hydra facial basis 45 min € 49,50
Reiniging, scrub, epileren of gezichtsmassage,  
waterdamp, crememasker, creme 
Hydra facial basis + 60 min € 58,50
incl epileren en gezibtsmassage
Hydra facial extra 75 min € 68,50
Reiniging, scrub, epileren, waterdam, massage,
oneffenheden weghalen, serum/concentraat,
crememasker, serum, creme
Glow hydra facial 90 min € 89,50
Reiniging, scrub, epileren,  waterdamp, papaya peel aha,
oneffenheden weghalen, serum/concentraat, 
massage,  masker (vliesmasker, magneetmasker,
2 maskers combi,…), serum, ultrageluid, creme

Exra’s bij elke gezichtsbehendeling bij te boeken:
Led masker   € 7,50
NFL bindweefsel massage 20min   € 30,00
Neoderma enzymatische peel   € 10,00
Medik8 papaya peel   € 10,00 Decollete € 25,00
Oriege kruiden peel € 20,00 Decollete € 30,00
Handscrubmassage en verzorgende creme  € 10,00
Voetmassage  € 10,00
Hoofdhuidmassage  € 7,50

Huidoneffenheden verwijderen 
-gesprongen haarvaatjes, bloedblaasjes, steelvratjes enz
 verwijderen
10 min € 25,00 
Daarna per 5 min € 10

    

 

Vette / gemengde / acne huid

Diepte reingiging 45 min € 49,50
Reiniging, tonic, scrub, waterdamp, 
oneffenheden vewijderen, creme 
Diepte reiniging extra 75 min € 60,00
Extra uitreinigen en  incl masker 
Balancing facial 90 min € 79,50
Reiniging, tonic, scrub, AHA papaya peel, 
waterdamp, oneffenheden verwjderen, epileren of 
gezichtsmassage, sterk geconcentreerd masker, 
eventueel incl ultra sound of led masker
Beta chemical peel ph 2.2    € 95,00 
Onstekingsremmer, antibacteriele werking, 
vermindert talg productie

Alle huidtypes & Anti Age

Medik8 light chemical ph 2.8  € 95,00
Relatief een milde peeling om huid op te frissen,
verfijnt porieen, anti-aging, reguleert talg
Anti-aging chemical peel ph 2.2  € 95,00
Intensieve chemische peeling die als een doel heeft
ons huid te verjongen en te verbeteren
White chemical peel ph 2.2   € 95,00
Anti-pigment vlekken
Eye peel  € 25
Decollete peel   € 32,50

Neoderma Chinese kruiden peeling € 77,50
 incl gezichtsmassage  € 87,50
Kuur 3 beh. in 14 dagen   € 205,00

Micro needling dermapen
Gezicht    € 95
Gezicht incl masker   € 105,00
Extra decollete   € 40,00

Natural face lifting bind/bot/spierweefsel 
massage   45 min   € 65,00
45 min bij de gezichtsbehandeling € 57,50
20 min    € 37,50
20 min bij een gezichtsbehandeling   € 30,00
Korte gezichtsbehandeling (reiniging, scrub, 
epileren, geconcentreerde serum, creme) bij 
NFL € 30,00

Wellnes behandeling   105 min  € 115,00
Casmara peel-off algen maskers 
gezichtsbehandelingen 
Een wellnes behandeling voor de huid met een 
practig resultaat. Groene thee, vitamine c, kiwi, 
zuurstof, kaneel enz zijn mooie natuurlijke 
hoofdingredienten. Uw handen worden gescrubd
en gemaseerd en uw voeten worden gemaseerd 
bij deze behandeling. 

Harsen
Bovenlip  € 10,00
Bovenlip en kin  € 16,00
Gezicht  € 18,00
Onderbenen  € 26,50
Gehele benen  € 50,00
Bikini-lijn of oksels € 21,00 / brazielian € 37,50
Armen  € 25,50
Rug  € 32,00                      

Wenkbrauwen / wimpers
Wenkbrauwen epileren € 15,50
Wenkbrouwen harsen  € 13,50
Wenkbrauwen modeleren € 17,50
Wenkbrauwen modeleren met hars € 15,50
Wenkbrauwen verven € 13,00
Wimpers verven € 14,00
Wenkbrauwen en wimpers verven € 25,00
Extra boven wenkbrouw modeleren€ 4,50



Vinkenweide 8
4814 NK  Breda

06-27266623
www.valentina.nl

valentina@valentina.nl

 

Annuleren
Indien u uw afspraak niet 24 uur van te voren 
heeft  afgezegd wordt er 50 % van het 
behandeltarief in rekening gebracht!!!

Oorkaarsen behandeling 30 min € 25,00
toepassen bij neus- oorverstopping, 
hoofdpijn enz.=”maakt lichter”     
      
                                                                              

Rug Massage  € 30,00
Gezichtsmassage € 19,00

Handen 60 min € 37,50
Manicure incl. Base Coat nagellak
Extra  kleur nagels lakken  € 6,50

Voeten 75 min Spa voetbehandeling € 45,00

Make-up
Make-up na de behandeling  € 5,00
Avond make-up  €25,00
Bruidsmake-up incl. Proefmake-up  € 100,00
Make-up zelf leren opbrengen,
 incl lipstick/gloss  € 50,00

http://www.valentina.nl/


 


