MAXIMILANO

Instituut voor huidverbetering & ontharing
PRIJSLIJST

GELAATSVERZORGINGEN
Maximilano werkt met Diego dalla Palma professional, een hoogwaardige dermocosmetia-lijn die al 55 jaar
streeft naar optimale huidverbetering.

BASIS 1 					60 min.		€ 65
Gelaatsverzorging aangepast aan uw huidtype - 1 massage.

BASIS 2					90 min.		€ 85
Gelaatsverzorging aangepast aan uw huidtype - 2 massages.

HUIDVERBETERING & HUIDVERJONGING
Ontdek alle mogelijkheden van huidverbetering die we samen kunnen bekomen op www.huidverbetering.be
Om de mooie resultaten van een gelaatsverzorging verder te onderhouden worden de Diego dalla Palma professional
skincare producten voor thuiszorg sterk aanbevolen. Dit om optimale verbetering van de huid op langere termijn te
garanderen.

ICON TIME

				

60 min.

€ 70 - 75 - 85

Een cellulaire revitalisering en bescherming van de steunstructuren van de huid.
Dé anti-age behandeling om rimpels en verlies van elasticiteit te bestrijden.
- REVITALIZING: beschermt het kapitaal van de jeugdige huid, vanaf 30
- REDENSIFYING: beschermt steunstructuren van de huid, vanaf 40 jaar
- SKIN RENEWAL: bestrijdt het vertragen van de normale huidfuncties, vanaf 50 jaar
Extra focus op de ogen (kraaienpootjes, wallen en donkere kringen) 		

+ € 15

WHITELIGHT

€ 75 - 80 - 90

				

60 min.

Een intensieve behandeling die pigmentvlekken verlicht, ouderdomstekens tegengaat
en de huid verheldert tot een jongere, stralende look met een egale teint.
- BRIGHTENING: voor een doffe, grijze huid
- ANTI-DARK SPOT: voor een doffe huid met donkere vlekken
- ANTI-AGE E DARK SPOT: voor een rijpere, doffe huid met donkere vlekken

V-LIFT			 			60 min.		€ 90
Dé verstevigende en liftende behandeling tegen verslapte en uitzakkende gelaatstrekken.

HUIDVERNIEUWING
Ontdek de mogelijkheden die we samen kunnen bekomen op www.huidvernieuwing.be
Resurface² van Diego dalla Palma professional is een nieuwe generatie van zurenbehandelingen die rimpels,
acnélittekens en onvolkomenheden vermindert. Het is een innovatieve, effectieve professionele tool die zichtbare
én gecertificeerde resultaten garandeert in de regeneratie van de huid. Gegarandeerde resultaten zónder
vervelende bijwerkingen! Resurface² heeft 2 specifieke behandelingen afgestemd op de nood van de huid:
- Pro Age: behandeling tegen rimpels en tekenen van huidveroudering
- Skin Refine: behandeling tegen huidimperfecties, huidverkleuringen en acnélittekens

freshUP							€ 70
voor een heldere oplichtende teint

RESURFACE2							€ 420
In kuurvorm, 6 behandelingen over 6 weken, thuisproducten inbegrepen
- 2 Fresh Up behandelingen als voorbereiding op de verdere specifieke exfoliërende behandelingen
- 2 medium intensiteit Pro Age of Skin Refine
- 2 hoge intensiteit Pro Age of Skin Refine

MAKE UP
Dag make-up						€ 30
Avond make-up 					€ 35
Bruids make-up (incl. proef)				
€ 50
Make-up workshop 					€ 40/pers
Permanente make-up 					
€ op aanvraag

SUIKERONTHARING
Wenkbrauwen 						€ 10
Bovenlip 						€ 10
Wenkbrauwen-bovenlip					€ 16
Wenkbrauwen-bovenlip-kin				€ 18
Volledig gelaat						€ 25
Oksels							€ 15
Onderbenen –knie					€ 29
bovenbenen						€ 20
Volledige benen					€ 49
Bikini (sliprand)						€ 15
Full brazilian (schaamlippen-bilnaad)			
€ 45
Armen 						€ 25
Rug of borst 						€ 30
Rug of borst + oksels					
€ 40
Full body (1u) 						€ 65
Full body brazilian (1,5u)					
€ 75
Vraag naar onze combinatie VIP prijzen 			

€ 40

MEDISCHE PEDICURE
Medische pedicure					€ 35
Medische pedicure + lakken				
€ 42
Medische pedicure + gellak				
€ 50
Gellak – full color					
€ 32

NAGEL STYLING
Manicure						€ 25
Manicure + nagels lakken				
€ 30
Spa Manicure (extra peeling en massage)			
€ 50
Gellak – full color					
€ 32
Gellak - french						€ 40
Kunstnagels polygel (verstevigen van eigen nagel)		
€ 45
Herstel gebroken nagel 					
€3
Verwijderen gel + light manicure				
€ 20
LICHAAMSVERZORGINGEN
HOT STONE RUGVERZORGING				
Manuele massage in combinatie met hot stone.

60 min.

€ 55

RELAXERENDE RUG, NEK EN SCHOUDERMASSAGE
30 min.
Tijdens dit half uurtje genieten kneden we alle stress volledig los.

€ 32

SUGAR SCRUB SENSATION				
60 min.
Heerlijke, 100% natuurlijke scrubmassage. Massage en scrub in één.
Ook ideale behandeling als voorbereiding voordat je met vakantie gaat.

€ 45

DEADSEA BODY SCRUB			
Een intensieve body scrub met het pure dode zeezout.
In de wrap lijk je haast echt te floaten op de dode zee.

€ 60

Arrangementen zijn mogelijk op aanvraag.

60 min.

PERMANENTE ONTHARING
Bent u het beu om elke maand opnieuw te moeten waxen?
Dan is permanente ontharing met de OPT Light IPL technologie de oplossing.
Een intakegesprek is hiervoor steeds noodzakelijk.
Opgelet: deze ontharingen kan u niet online boeken. Gelieve hiervoor steeds telefonisch
contact op te nemen.
Wenkbrauwen tussenstuk				€ 20
Bovenlip						€ 50
Kin							€ 60
Hals							€ 60
Oksels							€ 70
Bikini (sliprand)						€ 90
Full brazilian (schaamlippen + bilnaad) 			
€ 160
Armen							€ 120
Onderbenen						€ 100
Bovenbenen 						€ 180
Volledige benen 					
vanaf € 280
Voeten incl. tenen					€ 30
Rug / borst						vanaf € 180
Voor andere zones (info in het instituut)
Vraag naar onze combinatie VIP-prijzen

V
V
M XIMIL NO				
House of Beauty				
Canteclaerstraat 3			
8560 Moorsele
056/40 39 02				
0497/04 83 07			
info@maximilano.be			

Openingsuren:
Op afspraak
Maandag gesloten
www.maximilano.be
Maximilano
maximilano_house_of_beauty

Maximilano werkt uitsluitend met hoogwaardige producten van Diego dalla Palma
professional. Het Italiaanse merk is gekend voor zijn kwaliteit en het streven naar
huidverbetering. Zij hebben hun eigen labo RVB SKINLAB, bovendien worden alle
producten dermatologisch getest. Zo zijn alle producten geschikt voor elke huid, ook de
uiterst gevoelige en allergische huiden.

www.diegodallapalmapro.be
www.huidverbetering.be
www.huidvernieuwing.be

