
 Tijdens  Losse
Prijzen behandeling behandeling

Verven
Verven wimpers of wenkbrauwen 5,00 euro 13,00 euro
Verven wimpers en wenkbrauwen 7,50 euro 19,50 euro

Massage
Cupping gezicht 25 min.  25,00 euro
Cupping lichaam 50 min. 60,00 euro
Rug-, schouder- en nek masssage 20 min 25,00 euro
Klassieke lichaamsmassage 75 min 63,00 euro
Hotstone massage 60 min 60,00 euro
Shiatsu massage 60 min 63,00 euro

Make-up
Feest of dag make-up vanaf 12,50 euro
Bruids make-up (inclusief proef make-up)  93,50 euro

Nagels
Manicure  vanaf 22,50 euro
CND nagels 27,50 euro
Verwijderen CND shellac 8,00 euro

Beauty LED treatment 7,50 euro
Masker met led licht therapie, aanvullend tijdens de gezichts 
behandeling. E-light kan diep in de huid doordringen, en 
sellectief te werk gaan op onderhuidspigment, bloedvaten, 
tegelijkertijd stimuleert e-light de aanmaak van onderhuids 
collageen.

Oog masker 37,50 euro
Eyelift behandeling voor de huid die rondom de ogen wallen 
en kringen vertoont.

Zentrum Beauty & Acupunctuur

Bij ons kunt u ook terecht ter verbetering van de huidstructuur 
en huidconditie bij onze cosmetisch arts dr. J. Aghina. We 
nemen de vraag van de cliënt serieus en geven u graag een 
persoonlijk advies. Er zijn verschillende behandelingen 
mogelijk zoals PDO-draden, botox en injectables

Bij Zentrum kunt u ook terecht voor TCM, klassieke 
acupunctuur, electro-acupunctuur, pijnbestrijding (dr. Tan 
methode), kind acupunctuur en shonisin. Dit gericht op het in 
balans krijgen en houden van lichaam en geest.

Vraag voor de mogelijkheden of kijk op onze 
website: www.zentrumboxtel.nl

Ook hebben wij verwen cadeaubonnen.

Zentrum Beauty & Acupunctuur
Stationsstraat 69 - 5281 GB Boxtel

Telefoon 0411 - 686811

Openingstijden:
Maandag van 11.00 tot 18.00 uur

Dinsdag t/m donderdag 09.00 tot 18.00 uur
Vrijdag 09.00 tot 21.00 uur
Zaterdag 09.00 tot 17.00 uur

Annuleren van een afspraak gaarne 24 uur voor aanvang van de 

behandeling anders zijn wij genoodzaakt deze in rekening te brengen.

Prijslijst 2020

Laat u verwennen in Zentrum Beauty & Acupunctuur 
met de hoogwaardige producten van Lanèche en CHI.  
Onze specialisten omringen u met alle zorg, analyseren 
uw huid en luisteren naar uw behoeften. 

De verschillende behandelingen zijn zowel voor dames 
als heren geschikt en worden uitgevoerd in een luxe 
sfeervolle omgeving waardoor men totale ontspanning 
ervaart voor een optimaal resultaat!

Tevens kunt u bij Zentrum Beauty & Acupunctuur 
terecht voor acupunctuur 
behandelingen en cosmetische 
ingrepen zoals botox, fillers 
en happy-lift.
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Lanèche gezichts behandelingen

Lanèche is een professioneel merk met huidverzorgings 
producten voor alle huidtypes. We werken met het Beauty 
Innovation Treatment Programm. Een stappenplan met  
5 niveau’s om de huid telkens in een betere conditie te krijgen.

Quick Treatment  30 min 37,50 euro
Dit is de basis van elke behandeling. Een korte boost voor de 
huid. 
De behandeling bestaat uit:
• Reinigen • Epileren
• Peeling • Hot towel
• Masker • Afsluitend dag / nacht  

  verzorging

Base Treatment 60 min 55,00 euro
De basis behandeling wordt dan uitgebreid met een diepte 
reiniging, we maken met een passende peeling of scrub de 
huid glad, fris en stralend. Hierna geniet u van een massage, 
die de bloedcirculatie stimuleert en de weefsels revitaliseert. 
Het masker aangepast aan u huidtype en huidconditie geeft u 
huid een flinke boost. 
De behandeling bestaat uit:
• Reinigen • Massage
• Epileren • Masker
• Peeling/ Scrub • Afsluitend dag / nacht 
• Stomen / Hot towel  verzorging
• Verwijderen onzuiverheden • Basis make-up

Beauty Relax Treatment 90 min 80,00 euro
De behandeling start met een rug massage gevolgd door een 
heerlijke gezichts behandeling. We maken door gebruik te 
maken van hoogwaardige voor op u huid afgestemde Lanèche 

producten u huid mooi, zacht en glanzend. Dit terwijl U 
algeheel kunt ontspannen van een kalmerende massage van 
handen of voeten. We beëindigen de behandeling door een 
moisturizer te gebruiken om de natuurlijke balans van de huid 
te herstellen. 
De behandeling bestaat uit:
• Massage van de rug • Gezichts- en decolleté
• Reiniging  massage
• Epileren • Hand- of voetmassage
• Peeling / Scrub • Afsluitende dag / nacht
• Stomen / Hot towel  verzorging
• Verwijderen onzuiverheden • Basis make-up
• Masker  

CHI

De Aroma Therapie behandelingen worden met het merk CHI 
uitgevoerd. Zoekt U een behandeling / product wat puur, eerlijk 
en op maat is, dan is CHI echt iets voor u. Deze lijn is ook bij-
zonder goed geschikt voor mensen met een zeer gevoelige huid.

CHI Aroma Quick 30 min. 35,00 euro
De behandeling bestaat uit:
• Reiniging • Diepte reiniging
• Epileren • Afsluitend dag / nacht
• Scrub en hot towel  verzorging

CHI Aroma De Luxe 60min. 55,00 euro
De behandeling bestaat uit:
• Reiniging • Masker
• Diepte reiniging en peeling • Massage
• Hot towel / Stomen • Afsluitend dag / nacht
• Epileren  verzorging

AHA Fruitzuren behandeling 30 min 39,50 euro
Fruitzuur is een geweldige manier om de huid weer een 
gladde en frisse uitstraling te geven! Glycolzuur heeft een 
positieve werking op pigment, huidveroudering, acne, 
littekens, grove poriën en een droge huid.

Acne Kuur  140,00 euro
Een acne kuur omvat 4 behandelingen, met minimaal  
1 week en maximaal 2 weken er tussen. 

Hairstrokes / Microblading  250,00 euro
Zeer populaire manier van het zetten van permanente 
make-up van de wenkbrauwen. Deze techniek is geschikt 
voor cliënten die plaatselijk of volledig haar verlies hebben, 
dunne of onregelmatige haargroei.

Wij zijn in bezit van een GGD goedkeuring.

Aanvullende behandelingen

 Tijdens  Losse
Prijzen behandeling behandeling

Harsen
Wenkbrauwen epileren / harsen  13,50 euro
Harsen boven lip of kin 5,00 euro 10,00 euro
Harsen boven lip en kin 7,50 euro 17,00 euro
Harsen onder- of bovenbenen  23,50 euro
Harsen boven- en onderbenen  38,00 euro
Harsen bikini lijn vanaf 20,00 euro
Harsen oksels 18,50 euro
Harsen rug vanaf 24,50 euro
Harsen armen vanaf 20,00 euro


