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Meet & treat: een investering in uw huid! € 50,00 (eenmalig) 

trakteer uw huid op een echte work-out! Ontdek tijdens deze behandeling de geuren, 
structuren en behandelmethode van hannah en maak kennis met de mogelijkheden in 
huidverbetering voor uw huid.  Door uw huid te meten met de Skin Analyzer worden 
uw huidwaardes en huidconditie in kaart gebracht en wordt de hele behandeling 
aangepast op uw huidbehoefte!  
Er wordt een behandelplan opgesteld en u wordt geadviseerd over het thuisgebruik 
van producten. Zo weet u na deze behandeling precies waar u aan toe bent.  
Duidelijk, overzichtelijk én persoonlijk! 

 
 

45 minuten    € 44,50  
60 minuten    € 57,50  
75 minuten    € 71,50  
90 minuten    € 86,50  

 
bindweefselmassage    € 54,50   
rimpel- & litteken reductie massage  € 62,50  
 

heeft u één of twee specifieke probleemzones welke u aan wilt pakken? Informeer 
naar de mogelijkheden met deze massage technieken. Wij kunnen een 
huidprogramma op maat voor u maken. 

 
glycolics - fruitzuur behandeling  € 45,00   
Mogelijk vanaf de maand september tot en met april. Zeer intensieve huidverbetering!  
dermabrasie behandeling   € 43,50   
Een mechanische peeling om dode huidcellen te verwijderen waarbij de huid onder vacuüm 
wordt behandeld met een continu stroom van micro-kristallen. Deze behandeling wordt in 
kuurverband en in combinatie met thuisgebruik van producten geadviseerd.  
 
hannah Acne    € 43,50   
erg gevoelige huid?   
Tevens is het mogelijk uw behandeling te ervaren met de ”Clear” producten, welke  
ontwikkeld zijn op basis van uitsluitend plantaardige werkstoffen zonder synthetische 
toevoegingen.  
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Wanneer u liever kiest voor een verzorgende, ontspannende behandeling: 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B.: Bij de huidverzorgende behandelingen van Malu Wilz wordt niet volgens het All-In principe gewerkt. 
Mocht u een losse deelbehandeling wensen, zoals bv. waxen of verven wenkbrauwen, dan kunt u dit aangeven 
wanneer u uw afspraak inboekt.  

  
assage met Bellabacci Cups  
keuze uit: rug en nek 30 min.  € 32,50  
‘Bye-bye Cellulitis’* (benen en billen) € 32,50 per behandeling  
* Deze behandeling wordt in kuurverband geadviseerd.  

 
Wax behandelingen   

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strip-wax 
 
 
 
 
 
 

 
In combinatie met een Malu Wilz gezichtsbehandeling geldt 10% korting op verf- en wax 
behandelingen. 
 

M
wenkbrauwen € 12,50      
wenkbrauwen en bovenlip   € 20,00 
bovenlip € 10,00      
kin € 10,00 
bovenlip en kin € 20,00 
tussenstuk wenkbrauwen €   2,50      
wangen € 19,50 
volledig gezicht € 32,50 

bikinilijn standaard € 27,50 
bikinilijn extra € 30,00 
oksels € 15,00  
navel lijn €   5,00  

onder benen   € 20,00 
hele benen € 39,50  
onder armen € 19,50  
hele armen € 27,50  
onderrug € 15,00  
hele rug + schouders € 27,50      

Visagie 

dag make-up € 17,50 
avond make-up € 25,00   
bruidsmake-up vanaf € 90,00 
make-up workshop   € 20,-pp. 

Verf behandelingen  
verven wenkbrauwen € 10,00  
verven wimpers € 12,50  
verven wenkbrauwen + waxen € 20,00   
stylen wenkbrauwen + waxen bovenlip € 29,50   
verven wimpers + wenkbrauwen + wax € 29,50 

Malu Wilz normal   € 43,50  
reiniging, bijwerken van de wenkbrauwen, 
peeling, dieptereiniging, masker, 
ontspannende massage en dag- of 
avondverzorging. Behandeling wordt 
aangepast op uw huidtype.  

Malu Wilz Mini  € 33,50  

dubbele reiniging, peeling, 
dieptereiniging, masker, dag- of 
avondverzorging 
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wenkbrauwen  
Wenkbrauwen 
schaduwtechniek           € 300,00   
hairstokes met lichte schaduw        € 315,00  
ombré techniek          € 325,00  
 
 
 
wimperrand ookwel eyelash 
eyelash boven of onder  € 135,00   
eyelash boven en onder    € 235,00   
 
   
  

 
Bij een Eyelash vullen we de wimperrand in met pigment, hierdoor krijgt u erg sprekende 
ogen! Bij een eyeliner wordt zowel de wimperrand als de huid erboven of eronder ingevuld 
met pigment. De dikte van de intensivering is per persoon verschillend en valt alleen binnen 
de wimperrand 
 
de behandelingen bestaan uit:  

- intakegesprek en foto's   - voortekenen 
- het pigmenteren    - één nabehandeling binnen 6 weken 
- indien gewenst, 9 weken na uw tweede afspraak één aftercare consult 
- nazorgcrème voor thuis 

 
Wat is een aftercare consult?  
Negen weken na uw tweede pigment afspraak, plannen we indien gewenst een aftercare 
consult in. In dit maximaal 15 minuten durende consult horen wij graag of u 100% tevreden 
bent.  
Mocht u toch nog iets willen aanpassen bekijken we samen of dit mogelijk is en welke kosten 
hieraan verbonden zijn*                *Een extra nabehandeling is vanaf € 75,-  

 
Bijwerken  
Om uw Permanente make-up mooi te houden is het aan te raden om ieder 1 à 2 jaar een 
opfrisbehandeling te ondergaan:  
  
Binnen 1 jaar: u betaald 55% van bovenstaande prijzen   
Binnen 2 jaar: u betaald 65% van bovenstaande prijzen  
Binnen 3 jaar: u betaald 75% van bovenstaande prijzen  
 
Wanneer u PMU in een andere salon hebt laten zetten, kunnen wij alleen na een intake 
gesprek beslissen of wij uw PMU kunnen bijwerken.  

eyeliner  
eyeliner boven           € 180,00   
eyeliner onder           € 150,00   
eyeliner boven en onder    € 280,00   

eyeliner boven en eyelash onder   € 255,00 

Permanent make-up 

 


