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Welkom bij Apprenza cosmedisch instituut
Bij Apprenza cosmedisch instituut willen we van elke man en vrouw het mooiste en beste
uit de huid halen. Een gezonde levensstijl promoten waarbij huidverbetering, verjonging,
service, professionaliteit, kwaliteit en resultaat voorop staan. We willen onze klanten van
binnenuit verrijken en een ultiem geluksgevoel bezorgen waarbij hun eigenwaarde wordt
vergroot en het belang van verzorging leidend is. We gaan samen met onze klant een reis
aan waarbij we een lange termijn resultaat garanderen en de klant een totale beleving
mee geven.
Apprenza is een toonaangevend Cosmedisch Instituut met als belangrijkste pijlers dat
er maatwerk oplossingen worden geboden voor onze klanten die hun huid op welke
manier dan ook willen verbeteren en / of willen verjongen. Door innovatieve technieken,
apparatuur en een groot behandelaanbod in te zetten en samen met de klant een
professioneel lange termijnplan op te stellen gaan we samen voor maximaal resultaat.
Met de Apprenza beauty driehoek werken wij samen met
de klant aan huidverbetering en huidverjonging:
1.

Huidverzorging: Look better = outside in beauty =

2.

Voeding: Live better = inside out beauty =

buitenkant

behandelingen en producten
voedingssupplementen en gezonde voeding
3.

Tijd voor jezelf: Feel better = zen beauty = ontspanning

Wens je:
•

Minder rimpels

•

Een stevige, gezonde huid

•

Stralend uitgeruste ogen

•

10 jaar jonger in 6 weken

•

Een egale huid zonder pigmentvlekken en grove poriën

•

Denitief van je overbeharing af

•

Een gave huid zonder acne

•

Verlost van rode adertjes en steelwratjes

•

Een persoonlijk make-up advies

•

Altijd perfecte make-up

•

Een gratis professionele huidanalyse met intakegesprek, proefbehandeling en

binnenkant

ontspanning

huidverzorgingsadvies op maat
Wij werken samen met cosmetische artsen en plastische chirurgen, en hebben een
scholing Dermatologie voor schoonheidsspecialiste afgerond. Maak kennis met ons
cosmedisch instituut en laat je vrijblijvend adviseren wat wij voor je kunnen betekenen.
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Onze merken

3

Observ huidanalyse en huidscan
Observ huidanalyse en huidscan

 75,-

Een professionele uitgebreide huidanalyse, huidscan en huidmeting vormen de basis van
een goed op maat gemaakt behandelplan en huidadvies voor optimaal langdurig resultaat.
Met behulp van onze 2 meest geavanceerde apparatuur: De Observ 520 en Mac sensor is het
mogelijk om een uitgebreide analyse te maken van jouw huid en in kaart te brengen wat het
blote oog niet ziet.

Observ 520
Met de Observ 520 is het mogelijk om de gezichtshuid onder invloed van zes verschillende
huidanalyse-modi te bekijken en vast te leggen. Veel huidaandoeningen beginnen in de
diepere huidlagen en worden pas in de loop van de tijd zichtbaar. De Observ 520 analyseert ook diepere huidlagen en brengt deze aandoeningen haarscherp in beeld. Het wordt
zo mogelijk om jouw advies of behandeling af te stemmen op de toekomst en eventuele
problemen voor te zijn. Met behulp van de verschillende lichtbronnen kunnen de volgende
kenmerken zichtbaar worden gemaakt:
• Pigmentatie stoornissen
• Verdeling van melasmapigmentatie
• Huidschade door zonlicht
• Gedehydrateerde huid/ milia (gerstekorrels)
• Overmatige talgklierproductie/ vet huidtype (pofyrine)
• Verstopte poriën
• Lage talgklierproductie/ droog huidtype
• Verhoornde huid
• Huidveroudering zoals rimpels, huidverslapping en ouderdomspigmentatie
• Gevoelige dunne kwetsbare huid
• Huidoppervlaktetextuur
• Vasculaire gebieden (roodheid) Couperose en Rosacea
• Verminderde bloedcirculatie
• Huidirritatie
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Anti-aging en huidverbeterende
gelaatsverzorgingen van Cosmedix
Ervaar Cosmedix met hun Nobel prijs winnende technologieën.
Cosmedix gaat verder waar andere stoppen door middel van
de combinatie aan fruitzuren, retinol, antioxidanten en peptiden.

Peeling programma:
FASE 1
Blueberry Smoothie 75 minuten
Voor wie:

 125,-

Bij grove poriën structuur, maakt huid gladder en zachter. Verwijdert dode
huidcellen, reinigt en verhelderd, vale, doffe huid, acne

Pomegranate 75 minuten
Voor wie:

 125,-

Bij huidverjonging, anti-aging, een echte anti-oxidant en bescherming,
vernieuwt de huid en laat direct stralen, vocht boost, bij pigment

FASE 1+
Essential peptide peel 75 minuten
Voor wie:

 129,-

Voor alle huidtype, perfect tegen de 1e tekenen van huidveroudering, geeft een
zachtere, egalere en jonger uitziende huid, exfolieert en verheldert de huid,
huid wordt beter beschermd tegen schadelijke invloeden en vrije radicalen,
stimuleert de celvernieuwing, brengt het vochtgehalte van de huid in balans
5

Benet peel 75 minuten
Voor wie:

 129,-

Voor alle huidtype incl. pigmentproblemen, zonbeschadigde huid, acne en
rosacea. Verjongd, vernieuwd, voed en beschermt de huid, stimuleert de
cel vernieuwing en aanmaak van collageen en elastine, kalmeert en verzacht

Clarity peel 75 minuten
Voor wie:

 129,-

Voor acne, gevoelige huiden. Ga de strijd aan met acne, puistjes en krijg
controle over overmatige[1]talg productie voor een helderdere,
gezonder uitziende huid. Vermindert puistjes en vlekjes Vermindert overtollig
talg en minimaliseert hyper-talgactiviteit. Kalmeert ontstekingen en vermindert
roodheid Reinigt diep om onzuiverheden in de poriën te verwijderen

FASE 2
Deep sea peel 75 minuten
Voor wie:

 159,-

Voor alle huidtype incl. acne en vette huiden met grove poriën, pigmentproblemen, zonbeschadigde huid. Geeft een intens diepe reiniging en
vochtboost aan de huid, stimuleert de cel vernieuwing en aanmaak van
collageen en elastine

FASE 2+
Timeless peel 75 minuten
Voor wie:

 159,-

Voor alle huidtype incl. acne, pigmentproblemen, zonbeschadigde huid,
littekens, rijpere huid. stimuleert de cel vernieuwing en aanmaak van collageen
en elastine, verwijdert dode huidcellen, geeft een vochtboost aan de huid

FASE 3
Blueberry smoothie + Essential peptide peel OF Benet peel 75 minuten
Voor wie:

 169,-

Voor acne, gevoelige huiden. Ga de strijd aan met acne, puistjes en krijg
controle over overmatige[1]talg productie voor een helderdere,
gezonder uitziende huid. Vermindert puistjes en vlekjes Vermindert overtollig
talg en minimaliseert hyper-talgactiviteit. Kalmeert ontstekingen en vermindert
roodheid Reinigt diep om onzuiverheden in de poriën te verwijderen

FASE 4
Deep sea peel + timeless peel 75 minuten
Voor wie:

 179,-

Voor acne, gevoelige huiden. Ga de strijd aan met acne, puistjes en krijg
controle over overmatige[1]talg productie voor een helderdere,
gezonder uitziende huid. Vermindert puistjes en vlekjes Vermindert overtollig
talg en minimaliseert hyper-talgactiviteit. Kalmeert ontstekingen en vermindert
roodheid Reinigt diep om onzuiverheden in de poriën te verwijderen
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Luxe facials:
Age-deant facial 75 minuten
Voor wie:

 125,-

Huidverjonging, en anti-aging, zachtere en gladdere huid, stralende teint,
stimuleert celvernieuwing, exfolieert, energieboost, soepeler, lifting en
verstevigen, voeding, anti-oxidanten, bescherming

Clarity facial 75 minuten
Voor wie:

 125,-

Bij acne, ontstekingen, overtollig talg, vette huid. Vermindert onzuiverheden en
vlekjes, vermindert overtollig talg, kalmeert roodheden, reinigt de huid en
de poriën.

Calming facial 75 minuten
Voor wie:

 125,-

Kalmeert gevoelige, geïrriteerde en rode huid en vertraagt ook tekenen van
veroudering. Vermindert roodheden, voedt de huid met anti-oxidanten, de
huid wordt gladder en zachter.

Let's get even facial 75 minuten
Voor wie:

 125,-

Tegen pigmentproblemen, zoals ouderdomsvlekjes, hyperpigmentatie,
zonbeschadiging. Geeft verheldering en verjnt de huidstructuur. Gladdere
en gavere huid. Reinigt ook goed. Beschermt de huid tegen vrije radicalen.

Picture perfect facial 75 minuten
Voor wie:

 125,-

Voor iedereen, huid verfrissen en revitaliseren. Hydrateert, maakt zacht,
geeft een glow, mooie teint, mooi als basis voor make-up
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Anti-aging en huidverbeterende
gelaatsverzorgingen van Décaar
Biopeeling van Décaar
De biopeeling is ontwikkeld door een dermatoloog en wordt
uitsluitend in de betere schoonheidssalons uitgevoerd. Als
geen andere peeling heeft de Décaar Paris Biopeeling geen
bijwerkingen.
Omdat de peeling puur natuurlijk is, is deze niet agressief.
Uniek is dat met de peeling 3 á 4 huidproblemen in één keer
behandeld kunnen worden en dat de peeling het hele jaar
door toegepast kan worden. Deze biologische peeling voor
zowel man en vrouw wordt gebruikt bij: acne, grove poriën,
vette huid, littekens, pigmentvlekken, zwangerschapsmasker, ingegroeide haren, verslapte huid, vermoeide huid,
gestreste huid, dunne en gevoelige huid rokershuid, rimpels,
couperose en de donkere huid.
Behandeling kunnen los of in kuurverband worden uitgevoerd.

Biopeeling zonder massage

 89,-

Ca. 60 minuten
Biopeeling met massage

 105,-

Ca. 75 minuten
Kuurverband
Biopeeling met massage

 299,-

3 behandelingen in 10 a 14 dagen
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Anti-aging en huidverbeterende
gelaatsverzorgingen van Medcos
MicroSkinPolish 45 minuten

 98,-

De MedCos MicroSkinPolish bestaat uit drie krachtige, veilige
en bewezen technologieën in één apparaat. Samen vormen
ze een complete behandeling voor huidverbetering en
huidverjonging:
1. Microdermabrasie
Openstellen.
Via een speciale vacuümtechniek met steriele microkristallen worden er laagjes oude en
dode huidcellen weg gehaald. De gebruikte kristallen en de loskomende huidcellen
worden opgezogen. De productie van collageen en elastine in de huid wordt gestimuleerd
en nieuwe jongen cellen worden zichtbaar. Het is momenteel de meest populaire techniek
voor huidverjonging vanwege haar eenvoud, effectiviteit en volledige afwezigheid van
bijwerkingen. Het is een mechanische peeling die veel huidvriendelijker en nauwkeuriger
te regelen is dan alle andere vormen van peelings.
Microdermabrasie:
- reinigt verstopte poriën
- verwijdert dode huidcellen
- maakt de huid gladder
- verbetert de bloedcirculatie
- stimuleert de aanmaak van collageen en nieuwe huidcellen
- egaliseert de huidskleur
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2. LowLevel Therapy (Cold Laser) in combinatie met hoogwaardig hyaluronzuur
Activeren en voeden.
Deze technologie wordt ook wel Cold Laser genoemd, omdat er nauwelijks warmte bij
vrijkomt, en dus geen risico op verbranden geeft. De huid wordt met infrarood licht en
hyaluronzuur, essentiële vitaminen en antioxidanten gemasseerd. De infraroodtherapie
zorgt voor herstellende energie, doorbloeding, productie van elastine en collageen, cel
herstel/opbouw, weefsel (her)opbouw en stimulatie van cel metabolisme. Het hyaluronzuur wordt in de huid gesluisd en verstevigd de huid.
- verhoogt de doorbloeding
- stimulatie celmetabolismeanti-inammatie
- verhoogt ATP synthese
- vorming van proteïnen door DNA/RNA synthese
- versterking van de broblasten
- vermogen van de histamine cellen om met binnendringende pathogene af te rekenen
3. Polishing the Skin i.c.m. vitaminen, antioxidanten en een beschermingsfactor.
Beschermen.
Met behulp van een speciale intensieve manuele massage wordt een voedend en
beschermend serum over de huid aangebracht. De massage geeft een verwarmend
effect en de huid een nishing polish, waardoor je de salon met een gladde en stralende
huid verlaat.
Een behandeling kan los of in kuurverband worden uitgevoerd.
Het resultaat na een kuur van ongeveer zes behandelingen: een beduidend jonge, frisse,
stevige, egale en gladde huid. Met een onderhoudsbehandeling van één keer per vier à
zes weken blijft deze verbetering duidelijk zichtbaar en duurzaam!

Tip: Combineer deze behandelingen met uitbreidingen. Zie pagina 14, 15 en 16.

Informeer naar de kuur van de MicroSkinPolish behandeling. Gegarandeerd resultaat!
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Anti-aging en huidverbeterende
gelaatsverzorgingen met de Ultralift

Apprenza's VIP personal trainer gelaatsbehandeling 90 minuten

 189,-

Voor een natuurlijke facellift!
Ervaar onze personal trainer voor jouw gezicht gecombineerd met het genot van een
gezichtsmassage.
Deze elektronische patches werken middels bio-stimulatie welke de huid zichtbaar gaan
liften en verstevigen. Verstevigt en traint de gezichtsspieren. Stimuleren de aanmaak van
collageen en elastine, waardoor de huid steviger en strakker wordt. Verminderen rimpels
en lijntjes, zorgen voor een betere doorbloeding en een frissere en egalere teint. Voeren
afval en vetstoffen af. Een ware boost en oppepper voor jouw huid! Voor het beste en
mooiste resultaat adviseren wij deze in kuurverband. Een facelift zonder operatie!
Deze behandeling bestaat uit een:
Amuse van het huis, welkomstritueel, dubbele reiniging, pure enzyme peeling op basis
van cranberry, 30 min spierstimulatie met elektronische patches, een cocktail van diverse
serums met daarover heen het Bio-shaping masker voor lifting en versteviging, afsluitende
Peptide crème met 10 min ultrasoond
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Anti-aging en huidverbeterende gelaatsverzorgingen
Dermaplaning
Dermaplaning

 149,-

Dermaplaning is een nieuwe trend overgewaaid uit Amerika. Dermaplaning werd veertig
jaar geleden voor het eerst uitgevoerd door dermatologen en plastische chirurgen ter
voorbereiding om chemische peelings dieper in de huid te kunnen laten doordringen. Nu is
het een populaire behandeling onder de celebs, waarbij de huid wordt behandeld met een
speciaal chirurgisch mesje, waarbij de dode huidcellen, donshaartjes, jne rimpeltjes en
oppervlakkige pigmentvlekjes worden verwijderd. De donshaartjes veranderen niet van
structuur door de behandeling en groeien gewoon terug als donshaartjes. Ook bij een vette
of acné huid zonder ontstekingen is deze behandeling aan te bevelen. Het resultaat: een
prachtige gladde, zachte huid die een mooie GLOW krijgt. Ook make-up ziet er prachtig uit
na dermaplaning omdat de huid mooi egaal is.
De huid die behandeld is met dermaplaning neemt meer werkstoffen op, waardoor het
effect van de aanvullende behandelingen nog mooier is. Dermaplaning is geheel
pijnloos en wordt als een ontspannende behandeling ervaren.
Bij een dermaplaning behandeling wordt de huid vooraf gereinigd, met AHA/BHA skin
prep solution ontvet, na de dermaplaning brengen we nog een enzympeeling aan,
zodat alle dode huidcellen na aoop volledig zijn verwijderd. Vervolgens brengen we
een speciaal collageenvliesmasker aan om actieve werkstoffen nog dieper in de huid te
laten opnemen en kan er desgewenst nog gekozen worden voor aanvullende
behandelingen of extra upgrades.
Voordelen
- de huid ziet er fris en gezond uit
- geeft de huid direct een mooie natuurlijke GLOW
- verwijdert dode huidcellen en donsharen (vellusharen)
- exfolieert de huid
- verheldert de huid en oppervlakkige pigmentvlekken
- verjnt jne lijntjes, kraaienpootjes en oppervlakkige rimpels
- bevordert de aanmaak van collageen en elastine
- betere opname van werkstoffen
- make up blijft beter zitten en ziet er mooier en egaler uit
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Anti-aging en huidverbeterende gelaatsverzorgingen
Microneedling behandeling

 179,-

Last van een doffe grauwe huid? Huidoneffenheden of heeft jouw huid echt een boost nodig
waarbij we de werkstoffen direct diep in de huid brengen met zichtbare en langdurige resultaten direct na de behandeling? Dan is onze Microneedling behandeling echt iets voor jou.
Met de M. Pen maken we microscopische kleine kanaaltjes
in de huid. De huid reageert hier meteen op, waardoor de
celdeling, huidvernieuwing, collageen en elastine aanmaak
wordt geactiveerd. De kanaaltjes zorgen er tevens voor dat
actieve werkstoffen tot 200 keer meer in de huid kunnen
doordringen.
Resultaat een directe huidverjonging:
Een gladdere, stralende en gezondere huid!

Mesotherapie behandeling per zone

 195,-

Rimpels verdwijnen onmiddellijk met onze mesotherapie behandeling!
Vroeg of laat verschijnen de rimpels en groeven die ons hinderen in de huid en ons er
ouder uit laten zien dan we ons voelen.
Met onze unieke, veilige en doeltreffende methode
krijgt u een verbluffend en langdurig resultaat. Met
deze mesotherapie zijn wij in staat om crosslinked
hyaluronzuur in de huid te brengen. Deze remedie
is farmaceutisch erkend en volledig veilig. We
kunnen hiermee de rimpeltjes en lijntjes opvullen in
de huid en de huid weer verstevigen, liften en
opvullen. Ons mesotherapie apparaat is uitgerust
met een 'intelligent' systeem dat de hoeveelheid
hyaluronzuur bepaalt die zal worden geïnjecteerd.
Te veel of te diep injecteren is daarom onmogelijk.
Een behandeling is eenvoudig, zeer effectief en
duurt slechts 10 minuten. Resultaat blijft ½ jaar in de
huid en wordt geleidelijk weer afgebroken.
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Extra upgrades en uitbreidingen
aan jouw gelaatsverzorging toe te voegen
Geen enkele huid is het zelfde. Ook verandert je huid telkens weer door in- en externe
invloeden en leeftijd. Het is daarom belangrijk je gelaatsbehandeling af te stemmen naar
jouw persoonlijke huidbehoefte, wensen en tijd.
Uitbreidingen / Upgrades:
Algenmodelage / Bio-Sculpting / Gips masker

 25,-

Masker zorgt voor een osmotische druk, hierdoor wordt vocht in de huid gedrukt, hierdoor
krijgt het collageen voldoende vocht en kan het tot 300 x zijn eigen gewicht aan vocht
binden. Rimpels betekenen vaak een vocht tekort! Door het vocht te kort, heeft de huid
vaak ook een collageen tekort, hier wordt beide terug gebracht in de huid, dit is pure antiaging.
Bindweefsel massage

 35,-

Bindweefsel massage is een ontwikkelde anti-aging massagetechniek. Het is een zeer
intensieve massagetechniek waarbij verklevingen worden los gemaakt, rimpels
verminderen, de huid lift en een betere doorbloeding krijgt. Een personal trainer massage
voor jouw huid!
Bio2light

 25,-

LED therapie maakt gebruik van kleur golengtes van zichtbaar licht die specieke
verjongende prestaties in de huid hebben. Huidcellen hebben het vermogen om licht te
absorberen en te gebruiken als een energiebron voor de reparatie en verjonging van
beschadigde brandstofcellen of bacteriën te doden.
Collageenvliesmasker voor het gelaat en de hals

 25,-

Het collageenvliesmasker is een hoogwaardig masker van algen en zeewier voor de ogen.
Het collageenvliesmasker is geschikt voor alle huidtypen en bevat geen dierlijk collageen.
Het masker verbetert de spankracht van de huid, de bloedcirculatie, verjnt grove poriën
en vermindert lijntjes. Daarnaast is het masker hydraterend, verkoelend, huidvergladdend
en verzachtend.
Fruitzuurpeeling

 25,-

Als jouw huid jne rimpeltjes krijgt, veroudert of er grauw uit ziet, dan zou je het liefst een
nieuw velletje willen. Wel, dat kan met een fruitzuurpeeling.
Deze peeling werkt dieper in de huidlagen en geeft de huid een super glans en maakt de
huid weer mooi egaal.
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Gelaat, hals en decolleté massage

 25,-

Klassieke massage van gelaat, hals, schouders en decolleté. Geniet van onze heerlijke
klassieke massage waarin verschillende massage technieken gecombineerd worden met
elkaar en droom heerlijk weg bij de heerlijk geurende massageolie.
IPL huidverjonging

 25,-

Hiermee kunnen de verschijnselen van huidveroudering worden tegengegaan. Het licht
van de IPL wordt door de huid opgenomen en omgezet in warmte. Hierdoor wordt de
aanmaak van nieuwe huidcellen gestimuleerd en wordt er nieuw collageen aangemaakt
waardoor de huid frisser en jonger toont en de textuur van de huid zienderogen zal
verbeteren.
Microdermabrasie

 25,-

Via een speciale vacuümtechniek met steriele microkristallen worden er laagjes oude en
dode huidcellen weg gehaald. De loskomende oude huidcellen worden opgezogen. De
productie van collageen en elastine in de huid wordt gestimuleerd en nieuwe jongen cellen
worden zichtbaar. Na deze stap is je huid ontvankelijk voor actieve werkstoffen en klaar
voor de volgende stap.
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Zuurstof

 25,-

Het effect is dat in de huid een spectaculaire activering van cel vernieuwing plaatsvindt
en daardoor trekt de huid strak. Bij de aanpak van Anti-aging neemt zuurstof in de
behandelingen een belangrijke plaats in. Er zijn verschillende zuurstof behandelingen
mogelijk zoals: Spray, Diamond peel, Druk, Cryo, Inhalatie
(Je kunt er meerdere per behandeling combineren)
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Apprenza’s vetbevriezingsprogramma - Cryolipolise
Ervaar nu ook een slanker en strakker guur vol zelfvertrouwen met ons Excluslieve
Apprenza's vetbevriezingsprogramma

Snel en veilig afslanken: Vet bevriezing = vet verliezen
Met dit programma maken we gebruik van wetenschappelijk bewezen cryolipolyse
technologie om vetlagen in probleemzones selectief en met blijvend resultaat te
verminderen. Met dit vetbevriezings programma is het nu mogelijk om vetcellen veilig
en zonder operatie, naalden of een speciaal dieet te bevriezen, waarna ze door ons
lichaam worden afgevoerd zonder hersteltijd. Hierdoor verminderen de vetophopingen
in de behandelde gebieden zonder het omliggende weefsel aan te tasten

Vet bevriezing voor:
- Buik
- Bovenarmen
- Love handles
- Billen

voor

- Bovenbenen

Het aantal vetcellen vermindert aanzienlijk na elke sessie. Dit exclusieve Apprenza's
vetbevriezings programma voor een slanker en strakker guur bestaat uit 3
behandelingen van maar 1 uurtje met een tussenperiode van 8 à 12 weken.
Informeer naar de mogelijkheden en prijzen voor jou op maat gemaakt.
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Apprenza’s killerbody programma
Apprenza's killerbody programma
Voor een slanker en strakker guur
Ook geen zin in uren zweten en trainen in de sportschool?
Maar wil jij toch dat mooie slanke en strakke guur?
Ervaar onze personal trainer voor jouw lichaam gecombineerd met het genot van een
lichaamsmassage.
Deze elektronische patches werken middels bio-stimulatie welke de huid zichtbaar gaan
liften en verstevigen. Verstevigt en traint de lichaamsspieren. Stimuleren de aanmaak van
collageen en elastine, waardoor de huid steviger en strakker wordt. Zorgen voor een
betere doorbloeding. Voeren afval en vetstoffen af. Verminderen cellulites en striae. Verhoogt de spiermassa. Een ware boost en oppepper voor jouw lichaam!

Ervaar dan ons eigen ontwikkelde Apprenza's killerbody programma met
wetenschappelijke studies. 100% veilig en resultaat gegarandeerd.
Informeer naar de mogelijkheden en prijzen voor u op maat gemaakt.
TIP: Combineer deze behandeling met de Ultralift spierstimulatie gezichtsbehandeling!
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Harsen, epileren & verven. Enkel in combinatie met een
gezichts- of lichaamsbehandeling
Harsen gelaat
Wenkbrauwen



13,-

Bovenlip



12,-

Kin/kaak



13,-

Hals/nek



13,-

Wangen



13,-

Bovenlip & kin



17,-

Bovenlip & kin & hals



18,-

Volledig gelaat



21,-

Oksels



15,-

Bikinilijn



17,-

Armen



20,-

Rug & schouders



31,-

Onderbenen



23,-

Bovenbenen



23,-

Gehele benen



35,-

Wenkbrauwen



14,-

Wimpers



15,-



23,-

Harsen lichaam

Verven

Wenkbrauwen en wimpers
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Denitief ontharen met IPL
Ontharen gelaat
Wenkbrauwen tussenstuk



29,-

Kaaklijn (incl. bakkebaarden)



59,-

Wangen (incl. jukbeenlijn)



59,-

Bovenlip



29,-

Kin



39,-

Hals



59,-

Gehele gezicht (excl. oorschelpen en hals)

 119,-

Ontharen lichaam
Nek



59,-

Schouders

 119,-

Oksels



Rug (tot taille)

 189,-

Borsten vrouw (incl. tepelhof)



59,79,-

Borst man

 119,-

Buik vrouw



99,-

Buik man



99,-

Bikinilijn



79,99,-

Bikinilijn volledig (incl. schaamstreek)



Billen

 139,-

Bilnaad



79,-

Schaamstreek man



98,-

Schaamstreek man volledig (incl. balzak)

 149,-

Ontharen ledematen
Bovenarmen

 119,-

Onderarmen

 119,-

Armen volledig

 219,-

Handen (incl. vingers)



59,-

Vingers



39,-

Bovenbenen

 219,-

Onderbenen (incl. knie)

 159,-

Benen volledig

 299,-

Voeten (incl. tenen)



99,-

Tenen



39,-
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Spraytanning
Snel een lekker bruin kleurtje zonder ervoor in de zon te hoeven?
Dat kan met onze Spray tan behandeling!
Spraytanning is de meest effectieve bruin-zonder-zon behandeling. Het grote voordeel
ervan is dat de huid direct en overal een gezonde, bruine look krijgt. Het is tegenwoordig
een steeds populairder alternatief voor de zonnebank.
Ideaal voor: feestjes, evenementen, bruiloften. Voorafgaand aan je vakantie of als je niet in
de zon wil, mag of kan.
Wil je er fantastisch uitzien, met een mooi egaal kleurtje? Je kunt bij ons terecht voor een
stralende teint met een natuurlijk resultaat! Snel en veilig bruin zonder de schadelijke
effecten van de UV-straling.
Er is voor ieder huidtype een geschikte bruiningslotion ontwikkeld in verschillende kleursterktes. De spray tan wordt gelijkmatig aangebracht door een gecerticeerde en ervaren
tanning-specialiste. Afhankelijk van jouw huidtype, voorbereiding en nabehandeling blijft
de kleur 5 tot 7 dagen zitten en zal geleidelijk vervagen.
Gelaat OF gedeelte lichaam

 20,-

Hele lichaam (+ gelaat)

 30,-
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Manicure
Enkel in combinatie met een gezichts- of lichaamsbehandeling
Standaard manicure

 35,-

Knippen, vijlen, nagelriemen, polijsten, handcrème, kleurloze lak.
Nagels lakken

 8,-

Pedicure
Enkel in combinatie met een gezichts- of lichaamsbehandeling
Medische pedicure

 35,-

Voetenbad, knippen, vijlen, evt. likdoorns, ingegroeide nagel,
kloven & eelt verwijderen, polijsten, voetmassage, voetcrème.
Nagels lakken

 8,-

* Tevens zijn wij gecerticeerd voor diabetische voetverzorging
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Permanente make-up
Wenkbrauwen

 295,-

Eyeliner boven

 190,-

Eyeliner onder

 140,-

tarieven voor het bijwerken

Eyeliner boven & onder

 295,-

van jouw permanente make-up.

Lipliner

 295,-

Tip: informeer naar onze speciale

Teleway
Tele'way is een groot succes. In enkele seconden verwijderen we nagenoeg pijnloos storende oneffenheden d.m.v.
elektrische coalgulatie. Couperose, bromen, steelwratjes,
bloedblaasjes en pigmentvlekken die jaren het gezicht ontsierden zijn voorgoed verdwenen.
Per behandeling:

 49,50

Visagie
Persoonlijk make-up advies van c.a 1 uur:

 69,-

Welke kleuren, technieken & materialen.
Nieuwste trends en tips
Make-up voor speciale gelegenheden:

 59,-

Bij aankoop van minimaal  59,- aan producten vervalt dit bedrag

Bruidsmake-up incl. proefmake-up:
+ gratis leuke attentie.
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 89,-

Cadeautip

Verwencheques vanaf  10,-

Het geven en krijgen van cadeaus moet een feest zijn en niet ontaarden in stress! Als
specialist op het gebied van schoonheid en welzijn heeft Apprenza cosmedisch instituut
een selectie gemaakt uit feestelijke beauty- en wellnesscadeaus. Maak je keuze uit exclusieve en luxueuze verrassingen voor ieders smaak - voor je geliefden, voor iemand die je
een bijzonder plezier wilt doen of voor jezelf
Wil je een ander ook eens op een originele wijze verrassen?
Doe dit dan met een verwencheque van Apprenza Cosmedisch Instituut.
Eindelijk een cadeau voor hem of haar alleen!
Wie wil nu niet verwend worden met zijn of haar verjaardag, Valentijn, moederdag of
gewoon zomaar! Bij Apprenza cosmedisch instituut zijn cadeaubonnen verkrijgbaar vanaf
10,- euro. Je kunt bij ons in overleg zelf een bon of arrangement samen stellen. Je kunt er
alleen het bedrag op zetten of de naam van een behandeling. De bon wordt voor jou
feestelijk verpakt met wat leuke proefjes en informatie zodat het extra leuk geven is!
Cadeaupakketten
Wij kunnen voor jou of je bedrijf ook cadeaupakketten / kerstpakketten verzorgen. Het kan
variëren van een cadeaubon leuk verpakt of een huidverzorgingspakket voor zowel man
als vrouw. Hierbij zijn heel veel verschillende mogelijkheden. Dit alles is al mogelijk vanaf
tien euro. Bij interesse willen wij de mogelijkheden graag in een persoonlijk gesprek
toelichten.
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Graag tot ziens bij Apprenza cosmedisch instituut.
Wij staan ten allertijde voor je klaar!
Voor meer info of vragen kijk op www.apprenza.be of bel / mail ons.

Openingstijden
Maandag:

09.00 uur - 18:00 uur

Dinsdag:

09.00 uur - 18:00 uur

Woensdag:

Gesloten

Donderdag:

09.00 uur - 18:00 uur

Vrijdag:

09.00 uur - 18:00 uur

Zaterdag:

09:00 uur - 17:00 uur

Zondag:

Gesloten

Wij werken uitsluitend op afspraak!
Indien je afspraken niet tenminste 24 uur vooraf zijn geannuleerd zijn wij helaas
genoodzaakt de gereserveerde tijd / behandeling in rekening te brengen.

MAAK NU DIRECT UW AFSPRAAK

BEKIJK HIER ONZE MAANDACTIES
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Al 4 jaar
de top van
de beste
schoonheidssalons
en -specialisten
van Nederland
& België

9,3

Lammervelden 12, 2382 Poppel België
T: (+32) 014 - 72 69 95 E: info@apprenza.be

www.apprenza.be

