BODY

LPG Endermologie – figuurcorrectie – anti-cellulite - versteviging
Basis kuur Full Body (9 sessies + 1 sessie GRATIS)

€ 495

Deluxe kuur Full Body (18 sessies + 2 sessies GRATIS)

€ 990

Onderhoudssessie Full Body

€ 55

Basis kuur Express (9 sessies + 1 sessie GRATIS)

€ 360

Deluxe kuur Express (18 sessies + 2 sessies GRATIS)

€ 720

Onderhoudssessie Express

€ 40

In onze kuurbehandelingen is telkens de ENDERMOSCAN inbegrepen en het gebruik van een
LPG Endermowear voor elke behandeling. Onze Express behandelingen zijn zone
behandelingen, hierbij gaan we 1 zone gaan behandelen bvb: buik, armen, knieën, …

Schema Skinbooster
Losse behandeling
Kuur 10 weken (1x per week)
Kuur 10 weken (2x per week)

lokale vetophoping – anti cellulite
€ 65
€ 650
€ 1300*

* met gratis body scult twv € 61

Lipocavitatie
4 beurten
6 beurten
8 beurten

Wonderbody
10 beurten (30’)
20 beurten (30’)

lokale vetophoping
€ 365
€ 525
€ 685

huidversteviging
€ 390
€ 750

Universal contour wrap
1 beurt
3 beurten

Lignavita

detox – ontgifting
€ 85
€ 240

gewichtsverlies

1e consult + startbox

€ 120

Opvolgconsult

€ 15*

* GRATIS bij aankoop vanaf € 50 Lignavita producten

SKIN

Gelaatsverzorging Environ
Environ Discovery (90’)

€ 85

Tijdens deze behandeling gaan we dieper in op uw huid. Eerst gaan we dmv een huidanalyse
apparaat uw huid onder de loep nemen. Deze analyse zorgt ervoor dat wij uw huid beter
leren kennen en samen met u een geschikt actie plan naar een gezonde huid kunnen
opstellen. Alles volgens uw wensen, verlangens en budget! Aan deze analyse koppelen wij
uw eerste gelaatsbehandeling (grondige reiniging, verkwikkende massage, hydraterend
masker, moisturiser en zonbescherming).
Environ Vitamin touch (60’)

€ 75

Environ Vitamin touch (90’)

€ 105

(Ontspannende behandeling volgens huidtype, zonder DF toestel)

(Ontspannende behandeling volgens huidtype, zonder DF toestel + extra massage gelaat)

Electro Sonic DF huidbehandelingen
Na de Discovery behandeling en een Environ thuis ritueel kan u zich verder laten
verzorgen met de Essential behandelingen. De Essentials zijn behandelingen van 60 of
90 min met de baanbrekende electro sonic technologie die zich richt op: stevigheid,
hydratatie, kalmeren, pigmentatie, … Met de Essential behandelingen kan u zich
maandelijks laten verwennen om uw huid blijvend gezond te houden.
Environ Essential Basic (60’)

€ 90

Environ Essential Deluxe (90’)

€ 125

(icm DF toestel op focuszone)

(icm DF toestel op volledig gelaat)

Liever een specifiek probleem aanpakken? Dit kan dankzij de Focus On behandelingen.
Dit zijn behandelingen van 30 min icm de baanbrekende electro sonic technologie die
zich op specifieke problemen richten: expressie- en fronslijnen, rimpels en
droogtelijntjes, littekens, pigmentvlekken, imperfecties van de contour, … De Focus On
behandelingen kan u laten uitvoeren als u weinig tijd heeft maar zijn het meest geschikt
in kuurvorm (2x per week gedurende 6 weken) voor optimaal resultaat. Bij deze
behandelingen is geen down time dwz dat u onmiddellijk uw dagelijkse activiteiten
terug kan hervatten.
Environ Focus On (45’)

€ 60

Environ Focus On kuur (12 beurten)

€ 600

(icm DF toestel op specifiek huidprobleem)

Environ Cool Peel Technologie
De unieke Cool Peel technologie van Environ is een revolutionaire, niet-invasieve en
intelligente benadering van huidpeelings die op een veilige en doeltreffende manier het
aanzien van de huid verbeteren. De oplossing voor: puistjes, niet egale textuur, littekens,
schade door de zon, huidveroudering,…
De Cool Peel behandelingen zijn pas mogelijk na uw Environ Discovery behandeling en
de aangepaste thuisroutine ter voorbereiding op de peelings. De peelings kunnen als
coup d’eclat behandeling worden uitgevoerd maar voor optimale resultaten is een kuur
van 6 aangewezen. Blootstelling aan UV en zonlicht zijn niet aan te raden tijdens de kuur
en ook zonbescherming is een must.
Environ Cool Peel (60’)

€ 90

Environ Cool Peel mini kuur (3 sessies)

€ 225

Environ Cool Peel kuur (6 sessies)

€ 450

Ameson Mesopeel Medical Peeling
De Ameson Peelings zijn een professioneel chemisch peeling-systeem op basis van
organische zuren, die het verjongingsproces van de huid activeren en de productie van
collageen en elastine verhogen. Normaliseert het celdeling waardoor de huidstructuur
verfijnt en egaliseert. Kortom een sterke stimulatie van uw huid.
De Ameson lijn bestaat uit 7 verschillende peelingsysteem die elk op een specifiek
huidprobleem inwerken. Dus voor bijna elk huidtype en –probleem is er wel peeling.
Om deze peelings te ondergaan is het vereist dat de huid minimaal 3 weken is
voorbereid met de gepaste producten. De Ameson Mesopeels worden steeds in
kuurvorm toegepast met aangepast thuisverzorging + zonbescherming.
De Mesopeel kuur kan niet worden uitgevoerd tijdens de zomermaanden.
Mesopeel kuur (3 behandelingen + home care)

€ 325

Juliette Armand Skin Boosters
Opsis therapie (75’)

€ 85

Opsis therapie mini kuur (3 behandelingen + home care)

€ 345

Opsis therapie kuur (6 behandelingen + home care)

€ 555

Skinbooster specifiek rond de ogen. Ideaal bij behandeling van donkere kringen, lijntje en
rimpeltjes rond de ogen, vochtophoping, …
Voor optimaal effect raden wij een kuurbehandeling + Home care pakket.
Pakket bestaande uit Opsis Eye gel (AM) + Opsis Eye Cream (PM)

Thavma therapie (90’)

€ 120

Thavma therapie mini kuur (3 behandelingen + home care)

€ 485

Thavma therapie kuur (6 behandelingen + home care)

€ 795

Skinbooster met botox-like effect. Tijdens deze behandeling combineren wij zachte
zuurpeeling met intensieve bindweefsel massage en botox like werkstoffen voor gladdere
voorhoofdslijntjes en vermindering fronsrimpel.
Voor optimaal effect raden wij een kuurbehandeling + Home care pakket
Pakket bestaande uit Thavma Serum + Thavma cream (AM+PM)+
Chronos therapie (90’)

€ 120

Chronos therapie mini kuur (3 behandelingen + home care)

€ 485

Chronos therapie kuur (6 behandelingen + home care)

€ 795

Skinbooster met filler-like effect. Tijdens deze behandeling combineren wij zachte
zuurpeeling met intensieve bindweefsel massage en filler like werkstoffen voor strakker
gelaatcontour en een meer strakkenhals
Voor optimaal effect raden wij een kuurbehandeling + Home care pakket
Pakket bestaande uit Chronos Serum + Chronos Cream (AM+PM)

Natural face lifting
1 behandeling

€ 60

5 behandelingen

€ 285

10 behandelingen

€ 550

Endermolift
10 beurten (9 sessies + 1 GRATIS)
20 beurten (18 sessies + 2 GRATIS)

bindweefselstimulatie
€ 495
€ 990

FEEL
GOOD

Epilatie met hars of wax / sugarwax
Wenkbrauwen
Bovenlip
Kin
Wangen
Wenkbrauwen en bovenlip
Bovenlip en kin
Gelaat (wenkbrauwen, bovenlip en kin)
Neus

€ 10
€8
€8
€ 12
€ 16
€ 14
€ 20
€5

/ € 10
/ € 10
/ € 10
/ € 15
/ € 20
/ € 20
/ € 25

Oksel
Navel
Bikini (klein)
Bikini (brazil)
Bikini (volledig, voor & achter)
Bilnaad
Zitvlak
Zitvlak + bilnaad

€ 15
€5
€ 15
€ 20
€ 25
€5
€ 15
€ 20

/ € 20
/ €8
/ € 20
/ € 30
/ € 35
/ € 10
/ € 20
/ € 30

Onderbenen
Bovenbenen
Benen volledig

€ 20
€ 20
€ 35

/ € 25
/ € 25
/ € 40

Onderarmen
Bovenarmen
Armen volledig

€ 15
€ 15
€ 25

/ € 20
/ € 20
/ € 30

Buik
Borst
Buik + borst
Schouders
Rug
Rug + schouders

€ 15
€ 20
€ 30
€ 15
€ 30
€ 40

/ € 20
/ € 25
/ € 35
/ € 20
/ € 35
/ € 45

Handverzorging
Manicure klassiek
Manicure met lakken van de nagels
VIP handverzorging

€ 25
€ 30
€ 50

Nieuwe set gelish full color
Nieuwe set gelish french
Gelish verwijderen
Gelish verwijderen + nagelverzorging

€ 30
€ 35
€ 15
€ 25

Bijwerken van gelish color (verwijderen oude gelish en nieuw plaatsen )
Bijwerken van gelish french (verwijderen oude gelish en nieuw plaatsen)

€ 35
€ 40

Kunstnagels met verlenging (gel of acryl)
Kunstnagels zonder verlenging (gel of acryl)

€ 60
€ 55

(peeling, pakking, manicure, massage + lakken)

Het gebruik acryl of gel is uitermate geschikt voor nagelbijters, personen die de natuurlijke nagel wensen te
verlengen of voor dames die meer versteviging van de natuurlijke nagels nodig hebben. Indien u een bijwerking
wenst zonder acryl of gel na het plaatsen van één van deze technieken, gelieve dit uitdrukkelijk te vermelden
bij het maken van een afspraak! Bij een bijwerking na het plaatsen van acryl of gel, zonder acryl of gel, houdt u
er best rekening mee dat een klassieke gelish behandeling minder stevig is dan acryl of gel.

Nailart

€ 0,5 per nagel

Voetverzorging
Esthetisch voetverzorging

€ 25

Medische voetverzorging

€ 35

VIP voetverzorging

€ 37

Deluxe voetverzorging

€ 60

Nieuwe set gelish full color
Nieuwe set gelish french

€ 30
€ 35

Gelish verwijderen + Esthetische voetverzorging
Gelish verwijderen + Medische voetverzorging

€ 40
€ 50

Bijwerken gelish color (verwijderen oude gelish en nieuw plaatsen)
Bijwerken gelish french (verwijderen oude gelish en nieuw plaatsen)

€ 35
€ 40

= weinig problemen, normale eeltvorming (eelt met rasp, zonder snijden)

= eelt (snijden van eelt) of last van ingroeinagels of eeltpitten of …

Voetbad + peeling + pedicure klassiek, lakken nagels

Voetbad + peeling + pedicure klassiek + pakking + massage, lakken nagels

Wimperbehandelingen
Verven wimpers

€ 15

Lash Lift
Lash Lift + kleuren wimpers

€ 45
€ 60

Wimperverlenging nieuwe set
Wimperverlenging nieuwe set extra volume

€ 100
€ 125

Bijwerking wimperverlenging

€ 45

Bijwerking wimperverlenging extra volume

€ 65

Mooi gekrulde en gelifte wimpers tot wel 8 weken lang

Max om de 4 weken bijwerking, langer tijd tussen = nieuwe set prijs
Max om de 4 weken bijwerking, langer tijd tussen = nieuwe set prijs

Wenkbrauwbehandelingen
Modelleren en verven
Verven

€ 20
€ 15

Microblading nieuw plaatsen
Touch up inbegrepen na 5 a 6 weken

€ 295

Touch up na 6 tot max 9 maanden
Touch up na 9 tot max 12 maanden
Touch up na 12 tot max 15 maanden
Na 18 maanden = nieuwe plaatsen

€ 125
€ 175
€ 200

Spraytan
Volledig lichaam
Gelaat, buste en armen
Benen

€ 35
€ 25
€ 25

5 beurten kaart volledig lichaam + 1 GRATIS
10 beurten kaart volledig lichaam + 2 GRATIS

€ 175
€ 350

Minerale make-up
Kleurtest (30’)

€ 15

Gratis bij aankoop van min. 75 euro jane iredale producten

Test bruidsmake-up
Bruidsmake-up op de dag zelf

€ 25
€ 35

Bruidsmake-up op locatie

€ 40

0,25ct per km, vanaf 3 personen geen verplaatingskosten

Workshop Jane Iredale

€ 59*

alle data kan u steeds terugvinden op onze website onder event

Massage
RUGMASSAGE (30 min)
€ 35
Een massage die volledig toegespitst is op uw noden. De oliën dringen onmiddellijk in de
huid, waardoor de massage een snel effect heeft.
RUGMASSAGE i.c.m MET WARME LAVASTENEN (30min)
€ 40
Tijdens de rugmassage wordt er zowel met de handen als met grote en kleine warme
lavastenen gemasseerd.
RUG- EN NEKMASSAGE (40 min)
€ 45
De klassieke rugmassage met als extra dat de schouders, nek en hoofdhuid mee gemasseerd
worden. Dit zorgt voor een totale relaxatie.
KLASSIEKE RELAXATIEMASSAGE (60 min)
€ 55
Een volkomen, (h)eerlijke, ontspannende massage, die je lekker loom maakt, maar je daarna
licht, opgeladen en energiek laat voelen, zodat je het dagelijkse leven weer helemaal terug
weerwerk kan bieden.
BODYFARM MASSAGE (75 min)
€ 65
Na een ontspannend en relaxerend voetbadje worden zowel de voeten, handen alsook het
gelaat en hoofdhuid gemasseerd. Dankzij drukpunt massage en specifieke relaxatie
technieken komt u volledig tot rust! Kortom, een echte aanrader!
HOTSTONE MASSAGE (75 min)
€ 75
Is één van de geliefkoosde massages bij Bodyfarm, zowel bij mannen als vrouwen.
De diepe werking geeft een sterk gevoel van welzijn.

BODYFARM
DEERLIJKSEWEG 8
8790 WAREGEM
056 60 84 54
info@bodyfarm.be

OPENINGSUREN
MA
DI
WOE
DO
VRIJ
ZAT
ZON

9:00 – 19:00
8:15 – 19:00
8:15 – 12:00
8:15 – 20:00
9:00 – 18:00
9:00 – 12:00
GESLOTEN

Wij werken steeds op afspraak.
Afspraken kan u telefonisch maken, via mail
of via onze online agenda

HUISREGELS:
-

Afspraken die minder dan 24u op voorhand worden geannuleerd of zonder te verwittigen niet worden
nagekomen worden aangerekend.
Wij doen ons uiterste best om u zo stipt mogelijk van dienst te zijn. Gelieve hier ook rekening mee te
houden bij het boeken van uw afspraak. Bij het te laat komen zien wij ons genoodzaakt om uw
behandeling in te korten of te verplaatsen (50% van de behandeling wordt hierbij aangerekend)
Ook u geniet graag van rust en stilte. Dus gelieve uw GSM op vliegtuigmodus/stil te zetten of uit te
schakelen bij een bezoek aan Bodyfarm. Even herbronnen lukt nu éénmaal beter als u volledig tot rust
kan komen.
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