


Basis gelaatsverzorging ca. 55 min. € 70,-

!QMS anti-aging gelaatsverzorging ca. 75 / 85 min. € 85 / 129,-

!QMS “Mother of Pearl” ca. 95 min. € 175,-

PCA huidverbeterende gelaatspeeling ca. 75 / 85 min. € 93 / 108,-

PCA Retinol peeling ca. 75 min. € 123 / 133,-

Supplement decolleté behandeling € 15 / 30,-
— Alle gelaatsverzorgingen zijn incl. zuurstofbehandeling van € 15

Rugmassage ca. 25 min. € 34,-

Anti-stress lichaamsmassage ca. 55 min. € 64,-

Lichaamspeeling zonder/met lichaamsmassage ca. 25 / 80 min. € 45 / 95,-

Permanente laserontharing Prijzen op website

Gelaatsverzorging

Lichaamsverzorging / Massage

Huidinstituut Zwevegem
Cybo Cybel is dé referentie waar u terecht kan voor huidverbetering en huidverjonging.

Met 14 jaar ervaring bied ik u een duurzame aanpak van de huid en natuurlijke  
huidverjonging. Hierbij houd ik één duidelijk doel voor ogen: u zien stralen!



Kom volledig tot rust

Bent u benieuwd wat Cybo Cybel voor u kan betekenen? 

Dan nodig ik u graag uit voor een Meet & Treat. U krijgt een eerste 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.  —  €59,00

Manicure / incl. supplement lakken € 32 / 42,-

Gelish nagellak met manicure / incl. verwijderen Gelish € 42 / 48,-

Verwijderen van Gelish lak met mini-manicure € 30,-

Manicure

MEET & TREAT

Stress speelt een grote rol in ons leven en belast ook de huid. Bij Cybo Cybel is er  
steeds een ontspannen sfeer. Er wordt veel belang gehecht aan discretie en rust,  

met gesloten deur en uitgeschakelde telefoon. 

Zo kunt u in alle rust van uw verzorging of massage genieten.

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 (oktober 2020) is geldig tot uitgave van  
een recentere prijslijst en vervangt voorgaande.

Bestel uw favoriete producten nu ook online!

Bij Skinshop.be vindt u high-end merken van superieure kwaliteit.  
Producten die gericht zijn op resultaat. 

Professioneel advies - Gratis verzending vanaf €75 - Gratis staaltjes bij elke bestelling

.be


