Anti-aging & huidverbetering
!QMS Gelaatsverzorging
ca. 55 min.

€ 70,-

ca. 75 min.

€ 85,-

Fase 2

ca. 75 min.

€ 105,-

Fase 3

ca. 85 min.

€ 120,-

Lunch Treatment

ca. 35 min.

€ 55,-

Zuurstof gelaatsverzorging

ca. 55 min.

€ 70,-

Zuurstof als supplement bij Fase 1

ca. 15 - 20 min.

€ 13,-

Zuurstof als supplement bij Fase 2 & 3

ca. 20 min.

€ 15,-

Bindweefselmassage

ca. 30 min.

€ 40,-

— Pakket 5 behandelingen

( 10% korting )

Bindweefsel gelaatsverzorging

ca. 55 min.

€ 70,-

Bindweefselmassage als supplement bij gelaatsverzorging

ca. 20 min.

€ 15,-

Fase 1

Zuurstof

Bindweefselmassage

€ 180,-

Gelaat, lichaam & relaxatie
Matis gelaatsverzorging
Basis gelaatsverzorging Matis voor hem of haar

ca. 75 min.

€ 68,-

Voedende verzorging Fouettée Matis

ca. 75 min.

€ 73,-

Coup d’éclat Masque Initiale Matis

ca. 75 min.

€ 78,-

Mannengelaatsverzorging Jean D’Arcel

ca. 75 min.

€ 78,-

Miniverzorging

ca. 50 min.

€ 52,-

Lichaamspeeling

ca. 25 min.

€ 45,-

Lichaamspeeling met lichaamsmassage

ca. 80 min.

€ 95,-

Lichaamspeeling, -pakking en -massage

ca. 105 min.

Matis lichaamsverzorging

€ 120,-

Relaxatiemassage
Rugmassage zonder / met Hotstone

ca. 25 min.

€ 30 / 35,-

Anti-stress lichaamsmassage

ca. 55 / 85 min.

€ 56 / 76,-

Hotstone lichaamsmassage

ca. 55 / 85 min.

€ 65 / 85,-

Zwangerschapsmassage - Hydromed

ca. 55 min.

€ 73,-

Stress speelt een belangrijke rol in ons leven en belast ook de huid, daarom heerst er bij Cybo Cybel een ontspannen
sfeer, met gesloten deur en uitgeschakelde telefoon. Zo kan u ten volle van uw verzorging of massage genieten!

Handen & voeten
Handverzorging
Manicure

€ 30,-

Gelish nagellak met manicure

€ 40,€ 6,-

Verwijderen van Gelish lak (bij aanbrengen van nieuwe Gelish)
Verwijderen van Gelish lak met mini-manicure

€ 25,-

Voetverzorging
Pedicure

€ 34,-

SPA Pedicure ( + peeling, masker en massage )

€ 59,-

Supplementen bij manicure en pedicure
Lakken van de nagels
Hand- of voetmassage
Gelish lak als supplement bij pedicure
Vijlen + lakken van de nagels van handen of voeten

€ 10,ca. 20 min.

€ 16,€ 19,€ 25,-

Make-up & ontharing
Make-up
Feest- / bruidsmake-up
Permanente make-up & microblading

€ 32,-

Prijzen op website

Kleuringen
Kleuren van de wimpers

€ 17,-

Kleuren van de wenkbrauwen + epilatie

€ 17,-

Kleuren van de wimpers en wenkbrauwen + epilatie

€ 30,-

Ontharing
Wenkbrauwen / gelaat

€ 12 / 23,-

Oksels / bikinilijn

€ 15 / 25,-

(Onder)armen

€ 20 / 30,-

(Onder)benen

€ 25 / 35,-

Borst / rug

€ 30 / 40,-

Permanente laserontharing 

Prijzen op website

MEET & TREAT
Bent u benieuwd wat Cybo Cybel voor u kan betekenen?
Dan nodig ik u graag uit voor een Meet & Treat. U krijgt een eerste !QMS behandeling,
ik deel mijn kennis en geef gepast advies rekening houdend met uw wensen.
We stellen samen een behandelplan op en kan u zich daarin vinden,
dan gaan we samen aan de slag!
Meet & Treat — ca. 60 à 90 min. — €55,00
Voor meer informatie over alle behandelingen
neem een kijkje op de website www.cybocybel.be
Privé parking voor klanten achter het instituut

Enkel op afspraak
Gesloten op woensdag,
zon- en feestdagen
Stefanie Vandererfven
+32 473 67 92 51
Otegemstraat 28
8550 Zwevegem
info@cybocybel.be
www.cybocybel.be
Deze prijslijst (november 2017) is geldig tot uitgave van
een recentere prijslijst en vervangt voorgaande.

