
Prijslijst Jolini 2022 
gelaatsverzorgingen  

Mini-gelaatsverzorging ....................€ 55 

Reinigen, peeling,   
masker en dagcreme 

Basis gelaatsverzorging.................. € 80 

Reinigen, peeling,  
twee serums, 

massage, masker,  
dagcreme en oogcreme 

Luxe gelaatsverzorging....................€ 95 

Reinigen, peeling, 

twee serums, massage,  
masker ifv huidverbetering,   

dagcreme en oogcreme 

Super-de-luxe gelaatsverzorging...€135 

Reinigen, peeling, 
twee serums, massage, 

nano-masker in combinatie met LED    
dagcreme en oogcreme 

 
*Al onze gelaatsverzorgingen worden 
aangepast aan het huidtype 

 
Chemische peeling mediderma     €85  

Versterkte Chemische peeling      €95  
 

Extra's gelaatsverzorging  
Extra voedend masker mond       €10  
Extra voedend masker ogen        €10  

 

Lichaamsverzorgingen  

Peeling rug                                 €20  
Peeling lichaam                           €35  
Lichaamspakking                         €20  

Relaxerende rugmassage             €35  
Relaxerende lichaamsmassage      €65  

Luxe rugverzorging                      €55  
Luxe lichaamsverzorging              €90  

Epilatie's  

Ontharing wenkbrauwen           €8  

Ontharing bovenlip                   €8  

Ontharing kin/ wangen             €8/10  
Ontharing oksels                      €18  

Ontharing onderbenen              €20  
Volledige benen                       €35  
Ontharing armen                     €18  

Ontharing bikini klassiek           €20  
Ontharing bikini uitgebreid        €25  

Bikini full wax                          €30  

Rug/ borst                               €30  

  

Manicure  

Manicure                                 €20  

Spa manicure                          €30  
Lakken van de nagels               €9  

Paraffinebad                            €15  

Extra lange massage                €15  

Gellish full color                       €35  

Gellish french color                  €40  
Gell full color                           €40  

Gell frensh color                      €45  
10 tips/ verlengingen               €10  

Verwijderen gell of gellish         €15  
 

Pedicure  

Basis pedicure                         €23 

Spa pedicure                           €30  
Lakken teennagels                   €9 

Gellish op de tenen                  €35  
Gell op de tenen                     €40  

Extra lange massage               €15  
 

 

Make-up  

Dag make-up                              €27  
Avond make-up                           €27  

 

Extra's   

Kleuren wenkbrauwen                  €8  

Kleuren wimpers                         €17  

Wimperextensions                       €37  
Oorkaarsen                                 €45  

Tanden bleaching                        €80  

 

Toestellen  

Aqua renew                                            €80  
Kuur aqua renew                       prijs op aanvraag  

Dermalux led aanvullend op behandeling    €25  
Dermalux led                                           €35  

Dermalux led met aangepast serum           €55  
Dermalux led met nanomask                     €75  
Kuur dermalux led                     prijs op aanvraag  

Permanente ontharing met IPL    prijs op aanvraag  

Venus swan                               prijs op aanvraag  

Nanopore microneedling             prijs op aanvraag  

Ballancer 606                            prijs op aanvraag  
 

 

 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

Dames Heren Kinderen 
Knippen                                 € 19 

Brushing kort                         € 17 

Brushing lang                         € 21 

Watergolf                               € 21  

 
 

Herensnit                                    €17 

Scheren                                      €10 

Baardknippen                              €10  
 

 

 

 

 

 

 

 

Snit kind – 6 jaar                     € 10 

Snit kind 6 tot 10 jaar              € 15 
Brushing  kort                         € 15  

Brushing meisje lang               € 20  
 

Kleuren Permanent Extra’s 

Kleuren kort                           € 40  

Kleuren lang                           € 50  

Balayage kort                         € 40  
+ kleur                                   € 20 

Balayage lang                         € 50 
+ kleur                                   € 20 

Extra kleur                              € 10  

 

Permanent volledig                   € 50 

Steun                                      € 40 

Permanente ontkrulling             € 50 
  

Opsteken              prijs op aanvraag 

Attributen             prijs op aanvraag 

Extensions            prijs op aanvraag 

 

 

  

 


