Welkom bij “Namasté Beauty Studio”! Hier geniet men in alle rust van een
professionele gelaat of lichaamsverzorging en dit in hartje Antwerpen.
Namasté werkt alleen met huidverbeterende producten op plantaardige basis.
Bij al onze gelaatsverzorgingen is een zalig ontspannende massage van gelaat,
hals en schouders inbegrepen. Uiteraard bieden we ook een medische pedicure
aan. Heb je pijnlijke voeten? Wij helpen je graag van dit probleem af.

Welke gelaatsverbeterende verzorgingen biedt Namasté aan?
Luxe huidverbeterende verzorging: Na een huidanalyse wordt er in overleg met de klant
een keuze gemaakt uit ons groot gamma van huidverbeterende verzorgingen. Keuze uit: intensieve
peelings, zachte peelings, peel off maskers, collageen vliesmaskers, ampullen…
Goed tegen huidveroudering, wallen onder ogen, acné, couperose…!! (90 min)
van 70€ tot 90€

Basisverzorging: Reiniging, dieptereiniging, epilatie, (vapo) verwijderen van de comedonen,
massage, masker, dagcreme (75 min)

59€

Basisverzorging met ampule

+5€

Basisverzorging met bio phyto peeling: De verzorging zal dieper inwerken door deze
grondige reiniging van de huid. Stimuleert de collageen aanmaak, en verbeterd de
bloedcirculatie. Prima om rimpels en littekens te bestrijden.

65€

Basisverzorging met parafine masker: Door het gebruik van een parafine masker
(over het crème masker) kan deze dieper in de huid doordringen en wordt de weldadige
werking ervan versterkt.

65€

Facelift bindweefselmassage: Diepe intensieve gelaatsmassage die werkt op de onderhuid.
In de onderhuid wordt de collagene en elastine van de huid aangemaakt waardoor de
huidvernieuwing versneld. Wordt ook de natuurlijke botox behandeling genoemd!
Wordt aanbevolen als kuur van 10 beurten.
(per beurt)
30€
Facelift bindweefselmassage tijdens een gelaatsverzorging
+20€
Lymfedrainage gelaat: Dit is een zachte massage die de lymfebanen vrij maakt
van afvalstoffen. Goed tegen wallen onder de ogen, couperose, hoofdpijn, acné …
Wordt aanbevolen als kuur van 10 beurten.
( per beurt)
Epileren
Ontharen met hars bovenlip + kin + wangen
Verven van wimpers
Verven wenkbrauwen

25€
8€

8€/10€/18€
10€
10€

Lichaamsverzorging
Medische pedicure + korte massage
Manicure + korte massage
Lakken nagels tijdens pedicure of manicure

25€
20€
+5€

Rugmassage: Een genot voor ieder die last heeft van een pijnlijke of vermoeide rug.

25€

Volledige lichaamsmassage: (enkel voor dames)
Een diepe spiermassage, werkt relaxend maar ook genezend op pijnlijke spieren.

55€

Harsen
Ontharen onderbenen
Ontharen dijen
Ontharen onderbenen en dijen
Ontharen oksels
Ontharen bikini
Brazilian wax
Full wax
Ontharen armen
Ontharen rug

Met de vriendelijke groeten, Namasté

Gelieve eerst telefonische afspraak te maken.

GSM: 0495 51 96 60
Steegsken 12
2000 Antwerpen
(200 meter van voetgangerstunnel)

18€
18€
28€
10€
10€
15€
25€
18€
25€

