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Skincenters

Afterwork

Contact

Voor meer informatie of persoonlijk

advies, mag u ons steeds contacteren.



Het concept

Bij Skincenters Malle bieden wij u graag ons nieuw

concept Skinvestment Afterwork aan.

Er wordt een avond georganiseerd waar u samen

met een aantal vriendinnen kunt kennismaken met

onze behandelingen. Voor deze avonden is er een

selectie gemaakt waaruit u er max. 2 naar wens

kunt kiezen. Enkel op deze avond kunt u ook

genieten van een speciaal tarief. Houd hierbij wel

rekening met het feit dat bij sommige

behandelingen meerdere sessies nodig zijn alvorens

het optimale resultaat behaald kan worden.

Dit alles gebeurt in een gemoedelijke sfeer met

daarbij een hapje en een drankje.

Facial:

o Hydrodermabrasie                      

o Radiofrequentie gelaat en hals 

  + Healite                        

o Hollywood peel                          

o Erbium                                       

Body Contouring:

Powershape

o Armen                                     

o Buik 

o Bovenbenen 

o Cryolipolyse 

o Z-field 

o Shockwave 

Permanent Hair Removal:

Clarity: 2 zones naar keuze

o Bovenlip

o Kin 

o Oksels 

o Bikini Mini 

o Bikini Midi 

o Bikini Maxi

o Onderarm 

o Onderbenen 

€140 / Nu €112

€80 / Nu €64

€150 / Nu €120

€250 / Nu €200

€70 / Nu €56

€95 / Nu €76

€150 / Nu €120

€175 / Nu €140

€65 / Nu €52

€80 / Nu €64

€60 / Nu €48

€65 / Nu €52

€85 / Nu €68

€90 / Nu €72

€120 / Nu €96

€150 / Nu €120

€100 / Nu €80

€170 / Nu €136

Extra’s (inbegrepen):

o Bubbels en versnaperingen

o Productenadvies

o 10% korting bij aankoop van producten

o 10% korting bij een eerstvolgende behandeling, ingepland op de

avond zelf. (niet op het hele

traject)

De prijzen

Verloop avond

Aanvang: 18.30u

Einduur: +/- 22.00u

Aantal personen: Maximum 6

Wij ontvangen op voorhand graag uw gegevens & gewenste

behandeling(en). Ook vragen we per persoon een voorschot

van €50.

18.30u aankomst:

Wij verwelkomen u om te beginnen graag met een

versnapering en een drankje, gevolgd door een korte

voorstelling van Skincenters en een woordje uitleg over het

verloop van de avond.

18.50u – 22.00u: behandelingen

Rond 19u starten we met de behandelingen. Het is een open

deur principe, behandelingen mogen dus bijgewoond worden

door degenen die wensen, zodat er gezellig verder gebabbeld

kan worden. 

Er zal ook een presentatie te zien zijn over Skincenters en

alles wat we aanbieden tijdens de behandelingen. Dit

uiteraard opnieuw vergezeld van een versnapering en een

drankje. 

Tijdens deze avond is er natuurlijk ook de gelegenheid om

vragen te stellen over andere behandelingen, mocht u die

hebben.

Mocht u nog extra of andere informatie wensen,

kunt u hiervoor ook een kijkje nemen op onze website

www.skincenters.be

Deze prijzen zijn steeds per sessie.


