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Gelaatsverzorging – deel 2 Jean D’Arcel  

 
Jean plaatst met hun verzorgingsproducten de focus op hoge kwaliteit in innoverende schoonheidsproducten 

die gebaseerd zijn uit een Frans traditioneel onderzoekscentra waar men deze producten heeft onderworpen 

aan uitgebreide klinische- en dermatologische testen.  

 

Jean D’Arcel breng met deze verzorgingslijnen de medische en cosmetische wereld in harmonie. 

 

Daarom zijn deze hoogwaardige verzorgingsproducten een ideale match als u op zoek bent naar een pré – of 

anti-age werking waar de huid niet vanbuiten uit, maar van binnen uit wordt hersteld. Dit door de cellen te 

stimuleren met de nodige voedingsstoffen, vnl. eiwitten.  

 

Basic -  Jean D’Arcel Treatment  

 60min………..………………...……..………..………€75.00 
Verwijderen make up  

Mousserende reiniging van gelaat hals en décolleté 

zijdezachte sliky scrub 

 

Massage van het gelaat 10 minuten  

Aangepast masker aan uw huidnood 

Afwerken met lotion en dagcrème 

 

 

Classic -  Jean D’Arcel Treatment  

 75min………………………………………..…….€ 85.00 
 

Aromatisch opgewarmd kompres 

Verwijderen make up  

Mousserende reiniging van gelaat hals en décolleté 

Enzymenschuim -  papaja en ananas extract  

zijdezachte sliky scrub 

 

 

Serum aangepast aan de huid 

Massage van het gelaat 10 minuten  

Epileren en shapen van de wenkbrauwen 

Aangepast masker aan uw huidnood 

Afwerken met lotion +  oogcrème, serum en dagcrème 

 

 

DeLux-  Jean D’Arcel Treatment  

 90 min ….………….…….…………..…………..…….€115.00 
 

Aromatisch opgewarmd kompres 

Verwijderen make up  

Reinigen gelaat hals en décolleté 

Enzymatische peeling  

Zijdezachte scrub 

Epileren en/of shapen van de wenkbrauwen  

Azian smooth micro scrub OF fruitzuren 30% 

 

 

 

Ampoulle (serum x 10)  aangepast aan de huid  

Massage van het gelaat 15 minuten  

Ampoulle + masker aangepast aan uw huidnood 

Afwerking met lotion, oogcreme, serum, dagcreme, 

hals- en decolletécerzorging.  

 

 

 

AHA fruitzuren Jean D’Arcel Treatment – 30 min…………………………..……………€55.00 

Intensieve regenererende verzorging die de cellen vanbinnen uit gaat voeden en herstellen om huidherstel te bevorderen. 

Ideaal voor het werken op fijne lijntjes, rocasea, pigmentvlekken, rokershuid, littekens, onzuivere huid en een vale huid. 
 

Reinigen van het gelaat in de oppervlakte & diepte, Fruitzuren AHA 30% + Neutralizeren AHA, Masker op maat van 

huidbehoefte. Exclusief massage en ontharing. 

 

 

 

 

 



Hand- & Nagelverzorging 

 

Gelnagels nieuwe set      houdbaarheid minimum 3/4 weken 

exclusief verlenging……………………..…………………………………………..……..€41.50 

inclusief verlenging ………………………………………………………………..………€61.50 

herstellen / verlengen per nagel …………………………………………….……………€ 2.50 

 

Gelnagels bijwerking      houdbaarheid minimum 3/4 weken 

Bijwerking naturell/kleur.……………………………………………..……………..……..€39.00 - 41.50 

Bijwerking – french / babyboom.…………...……………………..………………..……..€46.50 

Verwijderen gelnagels ……………………………….………………………..…...…..…..€19.50 

Bijwerken / verwijderen nagels andere styliste…………………………………………+ €19.50 

 

Gelnagellak / semi permanente nagellak    houdbaarheid minimum 2 weken 

Bijwerking / nieuwe set..……………………………………………..……………..……..€29.50 

Bijwerking – french…………………………………………………………………..……..€34.50 

Verwijderen gelnagellak ……….………………………………………………..……..…..€19.50 

 

Nail art   

Fantasie per nagel…....……………………………………………..………..……..€0.50/€2.50 

 

Handverzorging 

Manicure……………....…………………………………………………..………...……..€19.50 

Handverzorging……………………………………………………………………..…..…€34.50 

 Relaxbadje- manicure - scrub – massage – parafinebad  

Lakken kleur*……………………………………………………………………...€9.50 

Lakken french* ……………………………………………………………………..€14.50 
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(medische) Voetverzorging 

 

Pedicure 

Verzorgende pedicure – 30min……………………………………..……………..……..€21.50 

Medische pedicure – 45 min ……………………………………………………………. €24.50 

Medische pedicure – 60min……………..…………………………..……………..……..€29.50 

 

Gelnagellak / semi permanente nagellak tenen  houdbaarheid minimum 6/8 weken 

Gelnagellak tenen  kleur– 20 min ..………………………………………..……….……..€26.50 

Gelnagellak tenen  french– 30 min ..………………………………………..……….…..€31.50 

Gel tenen – kleur of  french   45 min…..……………………………………….…….…..€41.50 

 

 

Voetverzorging 

Voetverzorging 30 min…………………………………………………………….………….…€39.00 

 Relaxbadje - scrub – massage – parafinebad 

Lakken kleur*……………….………………………………………………………… €9.50 

Lakken french* ………………………………………………………………………..€14.50 

Slippers*……………………………………………………………………………….. €9.50 

 

*supplementen zijn enkele cummuleerbaar bij de volgende behandelingen: voetverzorging. 
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Wimperverzorging 

 

Wimperverlening “One By One”    houdbaarheid minimum 3/6 weken 

Wimperverlening “3D Volume”    houdbaarheid minimum 3/6 weken 

Bijwerking 1 week ………………………………………………………………..………€29.00 

Bijwerking 2 weken ………………………………………………………………..……€39.00 

Bijwerking 3 weken ………………………………………………………………..……€49.00 

Bijwerking 4 weken ………………………………………………………………..……€59.00 

Bijwerking 5 weken ………………………………………………………………..……€69.00 

 

Wimperverzorging      houdbaarheid minimum 3/4 weken 

Kleuren wimpers………………………………………………………………..………€19.50 

Verwijderen extensions + verzorging ………………………………………………..€24.50 

Wimperlift (inclusief kleuren wimpers)………………………………………………..€49.00 

 

Bijwerking set andere specialiste ……………………………………………………+€24.50  

éénmalig supplement  

 

 

 

Wenkbrauwverzorgingen 

  

Ontharen ……………………………………………………………………..………..…€7.50 
De haartjes blijven gedurende 2 tot vier weken weg.  

Filmhars of suikerhars 

Aloë Vera gel  

 

Ontharen + shapen…………………………………………………………..………..…€14.50 
De haartjes blijven gedurende 2 tot vier weken weg.  

Modelleren van de haartjes 

Filmhars of suikerhars  

Aloë Vera gel  

 

Kleuren…………… ……………………………………………………………..………€15.00 
De kleur blijft gedurende één tot 2 dagen op de huid zitten, blijft 4 tot 8 weken op de haartjes zichtbaar. 

 

Ontharen + shapen +kleuren.……………………………………………..………..…€28.50 
De haartjes blijven gedurende 2 tot vier weken weg.  

Modelleren van de haartjes 

Filmhars of suikerhars  

Aloë Vera gel  

Kleuren wenkbrauwen: De kleur blijft gedurende één tot 2 dagen op de huid zitten, blijft 4 tot 8 weken op de haartjes 

zichtbaar 

 

Wenkbrauw Henna……………………....……………………………………..…..….€39.00 
De kleur blijft gedurende één tot 2 weken op de huid zitten, blijft 4 tot 8 weken op de haartjes zichtbaar.  
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Inclusief ontharen. 

 

 

Maquillage 

 
Maquillage 

 

Dag make – up ……………………………………………………………………..………€24.50 

extra persoon op evenement / bruiloft ………………21.50 

 

Avond make – up ……………………………………………………………..……………€28.50 

Fantasie / studio make – up ……….……………………………………………………..€38.50 

 

Dag make – up MAN / TIENER (16 -19jr)………….……………………..………€17.50 

Dag make – up KIND (-16jr)………………………………………………..………€12.50 

 

Workshop make up ………………………………………………………………………..€70.00/pp 

 

 

Verplaatskost*………………………………………………………....+ €0.37/ KM 

Kleefwimpers*………………………………………………………....+€9.50 

Kleeftrosjes*……………………………………………………..…....+€17.50 

 

 

*supplementen zijn enkele cummuleerbaar bij de volgende behandelingen: Maquillage. 
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Ontharingen 

 

Gezicht     houdbaarheid minimum 2/3 weken 

wenkbrauwen ……………………………………………………………………..………€7.50 

bovenlip  …………………………………………………………………………..………€6.50 

kin ……………………………………………………………….…………….……..…….€5.50 

wangen ……………………….……………………………………………………..…….€9.50 

 

 

lichaam     houdbaarheid minimum 2/3 weken 

onderbenen …...…………………………………………………………………..………€21.50 

benen volledig……………………………………………………………………..………€29.50 

bikini….………………………………………………………….…………….……..…….€15/€20 

oksels ………………………………………………………………………………..…….€15.00 

armen... ……………………….……………………………………………………..…….€25.00 

  

   

 


