Hair Treatments
Quick Treatments
Epileren
€18
Verven wenkbrauwen
€18
Verven wimpers
€18
Combi wenkb epileren + verf
€32
Combi verf wimpers, wenkb + epil €45

Waxing
Bovenlip
Kin v.a.
Onder of bovenbenen
Onder en bovenbenen
Bikinilijn v.a.
Brazilian wax v.a.
Rug of borstkas v.a.

€15
€13
€25
€40
€25
€45
€40

Wassen / knippen / föhnen vanaf
Wassen / föhnen vanaf
Heren knippen vanaf
Uitgroei / wassen/föhnen vanaf
Spoeling /verf heel hoofd vanaf
Highlights visueel vanaf
1/2 hoofd highlights vanaf
Heel hoofd highlights vanaf
Hair Spa inclusief föhnen vanaf

€65
€45
€42
€57
€70
€40
€60
€100
€90

Skins Institute – De L’Europe
Nieuwe Doelenstraat 2-14
1012 CP Amsterdam
020 5311680
skinsinstitute@deleurope.com
www.skinsinstitute.nl
https://www.facebook.com/skinsinstitute
@skinsinstitute
U kunt uw boeking tot maximaal 24 uur gratis annuleren of
verzetten daarna zijn wij genoodzaakt het bedrag van de
boeking in rekening te brengen.
*Bij een behandeling vanaf €100, kunt u gratis gebruik maken
van de sauna’s en het zwembad / jacuzzi.
-Badjas, slippers en handdoek liggen voor u klaar.
-Zwemkleding verplicht bij gebruik van faciliteiten
-Voor enkel gebruik van de sauna’s en het zwembad / jacuzzi
rekenen wij €40.

Each facial at Skins Institute
is individually tailored to
suit your personal skin type.

Face Collection

Body Collection

Marie Veronique Organic 75 min.

€145

Anti-aging gezichtsbehandeling op basis van
hoogwerkzame natuurlijke ingrediënten. Reiniging,
milde fruitzuur peeling, bindweefsel massage, masker,
serum, olie en als afsluiting dagverzorging. Zeer geschikt
voor gevoelige huid types, o.a rosacea en adult acne.
Als enige in Europe, heeft Marie Veronique Skins
Institute gekozen, om haar exclusieve producten te
mogen gebruiken.

African Botanics Marula Facial 75 min. €135
Een weldadige - op maat- luxe facial voor elk huidtype.
Zeer werkzame en duurzame plantaardige ingrediënten
zorgen dat u huid gezond en stralend blijft. Dubbele
reiniging, verschillende stam cell peelings, AHA, BHA
(zuren ) maskers en een massage met de prijswinnende
Marula oil maken u huid goed doorbloed ,steviger en
gehydrateerd voor een jeugdige uitstraling. Geschikt
voor de rijpere huid maar ook als pre party facial.

Bindweefsel Massage Gezicht 30min.

€50

Een stevige massage: de onderste laag van de huid (het
bindweefsel) wordt geprikkeld, waardoor de aanmaak
van collageen en elastine verbetert.
Voor het ultieme resultaat kuurvorm van 6 keer
1 x per week
€275

Le Spa My Own Serum Massage 80min / €150
Diep ontspannende massage met 100% natuurlijke,
intensief, voedende signature oliën van Skins
Institute’s “My Own Serum”. Ultieme relaxatie
voor lichaam (hoofd tot voet) en geest, dmv gerichte
professionele aanraking en geurbeleving.

Swedish Massage 55 / 80 min
Anti-Acne Facial 55min.

€80

Een op maat gemaakte behandeling die de groei van
bacteriën, verhoorning van de afvoergang tegengaat, en
talg productie vermindert. Producten verrijkt met
ontstekingsremmende ingrediënten worden gebruikt om
te zorgen dat uw huid grondig gereinigd wordt en zorgt
voor een optimale verbetering.
Wij zijn aangesloten bij de Anbos waardoor u wellicht
een vergoeding van u zorgverzekeraar krijgt voor
deze behandeling.

€110 / €130

Klassieke massage met verschillende
technieken voor een complete ontspanning.

DeepTissue Massage 40 / 55 min

€95 / €130

Een diepe tot zeer diepe massage die gebruikt wordt
om te hoge spanning in de spieren en bindweefsel te
verminderen. De masseur werkt vooral met
onderarmen en ellebogen.

Bindweefsel Massage 30 min

€55

Intensieve massage voor de versteviging van de huid.
Gaat cellulitis tegen. Voor buik, benen, billen en
armen. Afvalstoffen worden via de lymfebanen
afgevoerd en de doorbloeding verbeterd.

Hand and Foot Collection
Medik8 Facial 55 / 90 min.

*

€85 / €125

Een intensieve behandeling op basis van cosmoceuticals voor diverse huidproblemen. Snelle
huidverbeterende oplossingen voor droogte, acne,
pigment, roodheid, rimpels. In combinatie met een
klassieke gezichtmassage.
*Extra 15 minuten Bindweefsel Massage €100 / €135

REN-Treatment 55/90 min.

*

€80 /€115

Klassieke behandeling met reiniging, exfoliatie,
dieptereiniging, masker en massage. Wij passen de
producten aan op huidtype en wensen.
*Extra 15 minuten Bindweefsel Massage €95 / €125

Als onze gezichtsbehandelingen zijn geschikt
voor zowel dames als heren.

Luxe Manicure

Nagels vijlen, verzorg van de nagelriemen. Scrubben
van de handen gevolgd door een massage met een
voedende handcrème.
Met Gewone Lak / Shellac
€60 / €70

Luxe Pedicure

Kuurverband (10e behandeling gratis)

€495

African Botanics Detox 80 min

€150

60min. €55

60min. €70

Scrubben van de voeten, nagels knippen en vijlen.
Nagelriemen naar achter duwen en bij knippen.
Desgewenst mechanisch eventueel eelt, likdoorns en
ingegroeide nagels behandelen. Massage van de voeten.
Met Gewone Lak / Shellac
€75 / €85

Shellac
Lang houdende UV-nagellak dat 2 a 3 weken blijft
zitten. Incl. verwijderen.

€45

Ontgiftende bodypakking op basis van klei, rijk aan
phytonutrients, mineralen. Het lichaam word volledig
gescrubt. Waarna het energie terug vind door een
weldadige ontspanningsmassage met marula, baobaben avocado olie.

HydroMed Massage

55 min

€125

Een revolutionaire massage methode waarbij gebruik
wordt gemaakt van een warm water kussen.
U ondergaat een relax massage. Specifiek voor
zwangere, mensen met problemen aan de rug, en voor
een ieder die niet op de rug kan/wil liggen.

