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GELAATSBEHANDELINGEN GERMAINE DE CAPUCCINI 

Germaine de Capuccini behoort tot de top vijf wereldwijd van internationale cosmeticamerken. Hun 
waarden zijn professionaliteit, innovatie, kwaliteit en integriteit.  Dierproefvrij en volledig met plantaardige 
ingredienten.  

Voor onderstaande behandelingen van je gelaat maken we gebruik van het dti-systeem. 
Deze medische – esthetische apparatuur sluist de actieve ingrediënten tot het gewenste huidniveau in. 
Bovendien is dit pijnloos en veilig. Door de elektromagnetische golven werken we nog meer 
resultaatgericht; rimpels en expressielijnen zijn uitgevlakt , verslapte huid is steviger en elastischer, acne , 
rode vlekken en pigmentvlekken zijn vervaagd. 

ANALYSE 

CONSULT MET HUIDANALYSE         € 40 / Beh. 

Huidscan aan de hand van lightskin huidanalyse toestel.   
We bespreken in welke conditie jouw huid is en wat de beste verzorging is voor thuisgebruik.  
Als u deze verzorging boekt vragen we u om uw huid 2uur op voorhand te reinigen, indien mogelijk. 
Dit is belangrijk om de natuurlijke lipide van uw huid te kunnen analyseren. 

ONTDEKKINGSBEHANDELING        € 110 / Beh. 

Bij uw eerste bezoek raden we u aan om onze ontdekkingsbehandeling te boeken. Daarin zit een complete 
huidanalyse met ons professioneel LightSkin Huidanalysetoestel. Op basis van deze resultaten en de info 
die u ons geeft wat je dagdagelijkse verzorging betreft, gaan wij met u samen, werken op huidverbetering. 
De ontdekkingsbehandeling bestaat uit : 

- Huidanalyse met ons LightSkin Huidanalysetoestel 
- Advies over uw thuisverzorging 
- Volledige gelaatsbehandeling afgestemd op de noden van uw huid 
-  
Als u deze verzorging boekt vragen we u om uw huid 2uur op voorhand te reinigen, indien mogelijk. Dit is 
belangrijk om de natuurlijke lipide van uw huid te kunnen analyseren. 
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THE CLASSICS         

BASIC           € 75 / Beh. 

Deze behandeling zit standaard in alle behandelingen die hierop volgen en bestaat uit het reinigen van de 
huid gevolgd door een peeling, wenkbrauwepilatie , verwijderen van zwarte puntjes en onzuiverheden , 
inclusief masker en een massage , de verzorging sluiten we af met een aangepaste creme.  

PUREXPERT          € 78 / Beh. 

De behandeling is een ultra-effectieve kuur voor het ontgiften en zuiveren van de huid en voorkomt 
nieuwe ontstekingen bij acne. Deze verzorging zal de huid vernieuwen, herstellen en hydrateren. Voor een 
zuiver en egaal uiterlijk. 

ROYAL JELLY          € 78 / Beh. 

De behandeling voedt de huid op basis van koninginnengelei. Deze verzorging is een bron van vitaliteit en 
kan zelfs voor de meest gevoelige huid.  

DERMO COSMETISCH 

B CALM           € 85 / Beh. 

De behandeling is kalmerend en werkt op roodheden, irritaties , schilferingen en jeuk. De verzorging is 
geschikt voor de gevoelige, intolerante huid en is eveneens toegestaan bij oncologische patienten.  

EXPERTS 

EXCEL THERAPY O2         € 95 / Beh 

De behandeling voorkomt en bestrijdt veroudering door de huid te beschermen tegen 
stressveroorzakende milieuomstandigheden. De huid krijgt een zuurstofboost en zal ontgiften , herstellen 
en versterken.  

TIMEXPERT C+          € 90 / Beh 

De behandeling zorgt voor intensieve huidverbetering bij een vermoeide huid door oorzaken van onder 
andere stress, slaapgebrek, voeding en tabak.  Met behulp van de verjongende kracht van vitamine C  gaat 
zelfs de meest doffe en futloze huid weer stralen als nooit tevoren. Ideaal als “flashverzorging” bij elke 
gelegenheid.  

TIMEXPERT RIDES         € 110 / Beh 

De behandeling bestrijdt rimpels van binnenuit, vult expressielijnen in het gelaat op en voorkomt 
veroudering. Deze verzorging is een corrigerende antirimpelbehandeling met botox-effect. 

TIMEXPERT SRNS         € 110/ Beh 

De behandeling verdedigt de huid tegen stress en invloeden van buitenaf. De huid herleeft en is energiek. 
Ouderdomstekenen en vermoeidheid vervagen. De verzorging heeft een verstevigende en anti-
rimpelwerking. Global anti-aging. 
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TIMEXPERT LIFT IN        € 110/ Beh 

Deze behandeling zorgt dat de gelaatstrekken beter tot hun recht komen, rimpels worden minder 
zichtbaar, de lijntjes worden voller en opnieuw gepositioneerd, het gezicht krijgt strakkere vormen en het 
geeft een volume, aanspannend en liftend effect. Huidverslapping wordt aangepakt bij de wortel.  

TIMEXPERT HYDRALURONIC       € 95/ Beh 

De werkzaamheid van hyaluronzuur met de kracht van de exclusieve formule gepatenteerde HLG geeft een 
intensief gehydrateerde, gladde en frisse huid met instant plumping effect. 
Voor een soepele en comfortabel aanvoelende huid met een groter volume en stevigheid. 

MEDISCH ESTETISCHE BEHANDELING   € 65 Flashbehandeling 
€ 260 Kuur van 4x (1x/2 weken) 

P-40 Chemical Peel (Pyrodruivenzuur + Melkzuur) 

 Werking 
- Anti-agingwerking + Liftend effect 
- Hoge doorlaatbaarheid van serums 

 Aanbevolen 
- Voor de verouderde huid, de huid met rimpels en de slappe huid 
- Voor de droge en gedehydrateerde huid 
- In combinatie met andere peelings verbetert deze de textuur bij acnélittekens 
- Het versterkt de anti-agingwerking bij verouderde huid 

M-40 Chemical Peel Amandelzuur 

 Werking 
- Depigmenterend, vernieuwend en verjongend 
- Hoge verdraagzaamheid 
- Flash-effect 

 Aanbevolen 
- Voor de huid die door de zon of ouderdom verouderd is, de huid die haar glans 

verloren is en de huid die vlekken vertoont 
- Doffe en vale huid 

Opgelet - De P-40 en M-40  behandelingen worden enkel uitgevoerd van oktober tot april. 

 
Voor een mooi en veilig resultaat is nabehandeling even belangrijk als de behandeling bij ons in het 
instituut. We raden u dan ook ten stelligste aan om ook de 2 verzorgingsproducten voor thuisgebruik aan 
te kopen. 

Expert Lab Intensive Relief 50ML   49,00€ 

UV+ Block SPF50   56,50€ 
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AOX PEELING SYSTEM        € 65 / Beh. 

De AOX behandeling bestaat uit een peelingsysteem in 2 stappen: 10% lactobionzuur (alfahydroxyzuur), 
10% ferulinezuur (hydroxykaneelzuur). deze medisch-esthetische verzorging mag toegepast worden het 
hele jaar door en ook op een gevoelige huid. 

Resultaat van deze behandeling: 

- Voorkomt en behandelt schade aan de huid door zonlicht 
- Stimuleert celvernieuwing 
- Laat fijne lijntjes verdwijnen en diepe lijnen er beter uitzien 
- Verzacht de huid en verbetert de structuur 
- Laat littekens er beter uitzien 
- Maakt vlekken lichter en de teint uniform 
- Verbetert de elasticiteit en stevigheid 
- Hydrateert diepgaand 
- Geschikt voor alle huidtypes, zelfs voor de gevoelige huid 

Aanbevolen in kuurvorm. 4 behandelingen opeenvolgend met een interval van 1 - 2 weken. 
 

MEN           € 75 / Beh 

De behandeling is exclusief voor de mannenhuid ontwikkeld. De verzorging is voor alle huidtypes met 
tekenen van vermoeidheid en stress, voor mannen die huidveroudering willen tegen gaan , zich goed 
willen voelen en verzorgen. De huid is energieker, steviger en frisser. 

MICRONEEDLING 

MICRONEEDLING         € 130 per sessie 

Microneedling is de allernieuwste techniek wat huidverbetering betreft.  

Doeltreffende verjonging van de huid door middel van de dermapen. De micropuncties veroorzaken een 
ontstekingsreactie die de afgifte van de groeifactoren en de aanmaak van fybroblasten in de onderhuid 
stimuleert. De aanmaak van collegaan en en elastine krijgt hierdoor een enorme boost. Je krijgt een 
herstelde en vernieuwde huid.  

Het beste resultaat krijgen we wanneer we dit in kuur van 4 behandelingen toepassen. 1 keer per 2 weken 
met een mogelijke verlenging van 3weken , afhankelijk van de tolerantie van de huid.  

Het resultaat :  

- Fijnere porien 
- Gezonde en frisse teint  
- Vervagen van pigmentvlekken 
- Vervagen van lijnen en rimpels 
- Verbeterde textuur van de huid 
- Anti aging  
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- De huid is hersteld en vernieuwdMAKE-UP 

MAKE-UP 

DAG MAKE-UP           € 45 
Natuurlijke basismake up om stralend voor de dag te komen.  

AVOND MAKE-UP          € 50 
Intensere make up , ideaal voor gelegenheden of een avondje uit.  

HAIRSTYLING 

HAIRDO’S 
Heb jij binnenkort een feestje of stap je in het huwelijksbootje?  Hou jij van een opgestoken of 
halfopgestoken kapsel? Ik verzorg dit graag voor je. 

HAIRSTYLE  
Bij een hairstyling zorg ik ervoor dat jouw kapsel extra volume krijgt of net wat minder volume 
krijgt.Krullen of stijl haar? Geen probleem! Voor elk wat wils. 

BRUIDS MAKE-UP & HAIRSTYLING 

BRUIDS MAKE-UP & HAIRSTYLING                  

Op jouw trouwdag wil je er op je best uitzien en daar mag professionele make-up niet aan ontbreken.  Ik 
zorg graag voor jou op deze speciale dag. Tijdens een proefmoment vooraf in de Cabane zoeken we samen 
naar de gepaste make up waar jij je volledig kan vinden – deze perfect match leggen we vast op een face-
chart zodat je er op de grote dag helemaal opgemaakt uitziet zoals jij had gedroomd.  
Op de trouwdag gebruik ik een speciale ampulle die ervoor zorgt dat de maquillage een volledige dag en 
nacht gefixeerd blijft. En als kers op de bruidstaart hoef jij op jouw huwelijk de deur niet uit om je klaar te 
maken maar kom ik op locatie, dit zorgt ervoor dat jij in alle rust kan genieten van het opmaken. Zoek jij 
nog iemand die voor jouw kapsel wilt zorgen?  Ook hiervoor kan je bij mij terecht!  

- Bruids make-up incl. test   € 150 / Make-up zonder test € 95 
- Bruidsuite make-up € 50 
- Bruidskapsel incl. proefkapsel € 125 / Bruidskapsel zonder proefkapsel € 80 
- Bruidsuite kapsel  € 50 
- Bruidskapsel en make-up incl. test € 250 / Bruidskapsel en make-up zonder proef € 175 
- Bruidsuite kapsel en make-up € 95 

Alle prijzen op locatie zijn inclusief verplaatsing binnen een straat van 20km rond Bierbeek. Verplaatsing 
buiten deze zone zullen worden aangerekend aan € 0,5km 

WIMPERS & WENKBRAUWEN 

- Verven wimpers € 15 
- Verven wenkbrauwen € 15 
- Verven wimpers & wenkbrauwen € 25 

MAKE-UP & HAIRDO’S 
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WIMPERLIFT         € 40 incl. kleuren 
Een perfecte en natuurlijke blik met prachtige gekrulde wimpers.  

Vanaf de wortel wordt je eigen wimper gelift zonder schade toe te brengen. Gedurende ongeveer 4 à 6 
weken kan je dit effect behouden. Je hebt geen mascara meer nodig!  

 

 

 

BASIS MANICURE         € 22  

Een onstpannend bad voor handen en nagels. De nagelriemen worden verzorgd. Polieren van de 
nagelplaat en de nagels worden in model gevijld. De verzorging wordt afgesloten met het inmasseren van 
een handcreme. 

SPA MANICURE         € 35 + LAKKEN  €5 

Aan de basismanicure voegen we een peeling van de handen toe gevolgd door een masker met intensieve 
werking. Ideaal voor winterhanden of als heerlijke ontspanning.  

GELISH        HANDEN/VOETEN € 35 / AFWERKEN € 40 

Soak off is een revolutionaire techniek dat het gemak van nagellak combineert met de kwaliteit van 
gelnagels. Het product wordt aangebracht zoals een nagellak en blijft 2 a 3 weken glazend en krasvrij. 
Soak off techniek zijn zoals de naam reeds doet vermoeden afweekbaar , er wordt met andere woorden niet 
meer geveild op de nagelplaat omde gel te verwijderen in tegenstelling tot kunstnagels. In slechts een half 
uur tijd worden perfect verstevigde en verzorgde nagels gevormd.  

 

 

 

ONTHARINGEN 

WENKBRAUWEN € 9 

BOVENLIP € 9 

GELAAT € 22 

 

 

 

MANICURE 

LICHAAMSVERZORGING & EPILATIE 
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Je kan bij mij terecht voor workshops op maat!  Al deze workshops kan je volgen met vriendinnen, 
collega’s of familie. Wil je toch liever de focus helemaal op jezelf? Uiteraard kan je deze workshop ook 
alleen volgen! 

WORKSHOP NATUREL MAKE UP 

Tijdens deze workshop leer je jezelf op te maken met een natuurlijke dag make-up. Je leert alle 
basistechnieken voor een make-up die je handig dagelijks kan toepassen.  

Individuele workshop €50 
Groepsworkshop min 3pers. €45pp 

WORKSHOP PARTY MAKE UP 

Tijdens deze workshop leer je alle technieken om jezelf wat extra in de verf te zetten. Smokey eyes, een 
opvallende eyeliner, etc.  Vanavond steel jij de show! 

Individuele workshop €50 
Groepsworkshop min 3pers. €45pp 

WORKSHOP KLEUR & STIJL 

Wil jij weten welk type jij bent en welke kleuren het best bij jou passen? Ook hiervoor help ik je graag 
verder!  

Prijs op aanvraag 

 

BEAUTYSCHOOL 


