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Verzorgingen op afspraak 

maandag:  09.00- 19.00  uur
dinsdag:  12.00- 21.00  uur 
woensdag:  09.00- 19.00  uur 
donderdag:  12.00- 21.00  uur
vrijdag:   14.00- 18.00  uur
zaterdag:  09.00-13.00  uur

zon- en feestdagen gesloten

Persoonlijke arrangementen en combinaties van  
verzorgingen zijn steeds mogelijk. Deze worden  
in overleg en volgens uw huidtype samengesteld.

Vraag naar onze lopende actie(s).

iban: be39 0018 4206 1019

Zomerstraat 15 | 9800 Deinze
0478 08 06 01

www.adeuxmains.be
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Esthetische handverzorging  € 25
incl. polieren van de nagels

Spa relaxerende handverzorging  €55
Esthetische handverzorging, scrub,  
massage, masker

Extra parafinebad  €12

Extra lakken - full color  €9

Mini handverzorging 
met “Gelish” full color  €38 
met “Gelish” French  €55 

Verwijderen Gelish  
voor nieuwe set  €15
Verwijderen gelish  
met naverzorging nagels €20
Polygel – Full Color  €75

Voetverzorging*  € 25/€ 30
Voetbad, knippen, vijlen, nagelwallen en -riem,  
hiel en voorvoet raspen en navijlen, voetencrème

Spa relaxerende voetverzorging*  €55
Esthetische express verzorging, scrub,  
massage, masker

Extra parafinebad  €12

Extra lakken - full color  €9

Mini voetverzorging 
met “Gelish” full color  €45 
met “Gelish” French  €55 

Verwijderen gelish  
met naverzorging nagels €20
Voetreflexzone  €58
Drukpunt massage (‘60) 

  
*om de 6 à 8 weken/meer dan 8 weken tussentijd

Jojoba care 
Een natuurlijk kwaliteitsgamma van Belgische 
bodem met veel ervaring en eigen accenten.  
Het hoofdingrediënt is de diep indringende jojoba 
wax aangevuld met 100% natuurlijke bestanddelen 
zoals essentiële oliën en planten extracten.  
Vrij van bewaarmiddelen en synthetische “parfums”. 
Kiezen voor Jojoba Care producten betekent kiezen 
voor variatie en een gepersonaliseerde verzorging 
op maat.

BelláPierre
De volgende generatie minerale 
make-up. Bevat geen potentieel 
schadelijke ingrediënten. Bestaat 
uit pure mineralen, is hypoallergeen 
en heeft ontstekingswerende en 
antioxiderende eigenschappen. 
Kiezen voor BelláPierre betekent 
kiezen voor natuurlijke producten, 
creativiteit en het gevoel van een 
tweede huid.

Gelish
Wordt aangebracht als nagellak 
en heeft de sterkte, glans en 
duurzaamheid van een gel. 
Producten zijn zuurvrij waardoor de 
nagel niet beschadigd wordt. 
Kiezen voor Gelish betekent kiezen 
voor evolutie, optimaal behoud van 
uw natuurlijke nagel met de tijdloze 
look van een traditionele gel.

Depilève
Wereldwijd de nummer één in 
ontharen. Een gamma met vele 
jaren ervaring in verschillende 
harssystemen. Mijn combinatie 
van striphars en filmhars, voor 
de gevoelige zones, biedt een 
antwoord op de huidige behoeften. 
Kiezen voor ontharing met 
Depilève betekent kiezen voor 
doeltreffendheid en zachtheid.
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Detente  €62
Rug, nek en schouder (50’)
Verzorging met reiniging en massage

A deux mains*  €85 
Rug, nek en schouder (90’)
Luxeverzorging met dieptereiniging, massage,  
masker en aangepaste lichaamsmelk

Pure zen  €115 
Lichaams-en gelaatsmassage (1u15’)

Ontspannende Lichaams-  
Herbalanceringsmassage  €62 
Speciale zorgmassage zonder druk voor  
personen met kanker, neuro,fibro of andere  
chronische ziekten en hun mantelzorgers (60’)

Lichaamsscrub  €65 
en aangepaste lichaamsmelk

Kruidenstempels Rugmassage  €70 
Handgemaakte stempels gevuld met gedroogde roos 
en lavendel (60’)

Kruidenstempels  
Lichaamsmassage  €105 
Handgemaakte stempels gevuld met gedroogde roos 
en lavendel (90’)

Cellulite behandelingskuur  €320
8 sessies van 60’ 
Per 2 extra sessies € 70

Dagmake-up en analyse  €32

Avondmake-up en analyse  €38
Bruidsmake-up  €75 
incl. proefmake-up

Kleuring wenkbrauwen  
of wimpers  €12
Kleuring wimpers  
en wenkbrauwen  €20

Wenkbrauwen (hars of pincet)*  €10
Bovenlip of kin*  €9
Wangen*  €12
Oksels  €15
Bikinilijn (sliprand)  €17 
Bikinilijn (brazilian)  €30
Onderbenen t.e.m. Knie  €20
Dijen  €18 
Volledige benen  €35
Volledige benen + sliprand  €40
Onderarmen  €15
Armen  €22
Unibrow mannen  €9
Volledige benen mannen  €40
Rug en schouders mannen  €38
Borstkas en buik mannen  €38

A deux mains Spa  €95
Lichaamsscrub en bodymelk en  
rug-nek-schouderrmassage (90’)

A deux mains Fraîcheur  €130
Gelaatsverzorging op maat incl. huidanalyse  
en voet scrub,massage en pakking (1u45)

A deux mains Trop beau  €160
Gelaatsverzorging op maat incl. huidanalyse, pedicure 
nagel-en eeltverzorging en lakken
(2u30, 1pers)

A deux mains Me-time  €180
Gelaatsverzorging op maat incl.  
huidanalyse,rug-nek-schouder scrub, 
massage, pakking (3u00,1pers)
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A deux mains  €62
Een op maat relaxerende en voedende verzorging

Eclat Pure Jeunesse*  €58
Zuiverende acné verzorging op maat  
met Lichttherapie

Eclat Pure Adults*  €70
Zuiverende “Eclat Pure” acné verzorging  
met massage

Hydro Tonique  €62
Hydraterende en tonifiërende verzorging op maat

Sense de Ghassoul*  €80
Zachte, voedende, hydraterende en zuiverende  
verzorging

Anti-âge Lifting*  €90
Luxeverzorging met lifting incl. lichttherapie

Visage Complet  €90
Speciale Verzorging gelaat, buste en décolleté

Zen for men  €60
Zuiverende en evenwicht herstellende  
mannenverzorging

Bruids Gelaatsverzorging  €58
Enkel in combinatie met bruids make-up

Uitgebreide huidanalyse A2M  €30
Met bespreking en advies (35’) 

Oog-of  
décolletéverzorging  

€ 20
enkel in combinatie  

met een  
gelaatsverzorging

Make-up sessie  
met persoonlijk tips

en tricks (1u)
of workshop  
op aanvraag

  
*Bij boeking van 4 verzorgingen in kuurvorm, ontvangt u 
gratis 1 zuiverende- of dema-gel voor uw thuisverzorging

  
*In combinatie met een gelaatsverzorging 10% korting


