
Wenkbrauwen bijwerking €18

Wenkbrauwen verven €15

Wenkbrauwen 
+ wimpers verven €25

The browbar full treatment €39

Hennabrows €52

Powderbrows €449

Manicure  €35

Spa hands treatment + €15

Gellak nieuwe set  €42

Gellak vernieuwen  €49

Gellak/biab/gel verwijderen

+ mini mani  €40

Gelnagels nieuwe set €69

Gelnagels nieuwe set   €79
met verlenging

Gelnagels bijwerking €52
max 4 weken

Biab nude nieuw set €60

Biab nude vernieuwen €60

Biab full color €65

Biab full color vernieuwen €65 

Pedicure cosmetisch  
zonder lakken €45
met lakken €49
met gellak €59

Pedicure medisch
zonder lakken €55
verwijderen eelt, likdoorns,.. 
met lakken €59
met gellak €69

Spa feet treatment + €20
peeling, masker, massage

Gellak handen en voeten nieuwe set €69

Gellak handen en voeten hernieuwen €72 HASSELT
Scheepvaartplein 1

+ 32 468 31 97 43

KNOKKE
Dumortierlaan 6

+32 (0)50 42 43 27

MOL
Statiestraat 26A

+32 (0)473 76 01 77

Webshop & afspraken: 
www.cafebeaute.be

Looking for a gift?
Check onze cadeaubon!

Stay tuned!
Volg ons op social media

DIAMOND PARTNER FAVO HAIR BRANDFLAGSHIP STORE

always russian manicure



Skin scan €49
Good to know! Koop jij na je analyse voor min. €90 aan geadviseerde 
producten, dan betaal je slechts €25 voor deze scan.

Skin discovery treatment incl. huidscan en verzorging €119 
Tip! Ideaal als je voor het eerst bij Café Beauté komt en je aan je huid wil werken.

Huidverbeterende verzorging   60’ €99-129  |    90’ €139-159

Relaxing facial   60’ €89  |    90’ €115

Mommy glow treatment €99 
Tip! Speciaal voor de huiden van mama’s in spee of net bevallen mama’s

Cent Pur Cent Blooming Skincare Treatment €69

Cent Pur Cent La Vie en Rose Treatment  €125
inclusief een deugddoende rugmassage

Wimperlift €79

Wimpers verven €15

Wimpers & wenkbrauwen verven €25

Wimperstrips plaatsen (strip niet inbegrepen) €12

Wimperextentions nieuw set One By One €99

Bijwerking wimperextentions One By One na 2 weken €40

Bijwerking wimperextentions  One By One na 3 weken € 55

Wimperextentions ‘Russian volume’ nieuwe set €149

Wimperextentions ‘Russian volume’ bijwerking na 2 weken €50

Wimperextensions ‘Russian volume’ bijwerking na 3 weken € 65

Powder brows + 1 bijwerking binnen 3 maanden €449

bijwerking binnen 24 maanden €320

bijwerking binnen 18 maanden €250

bijwerking binnen 12 maanden €200

Make-up ogen (lijntje boven) €169

Permanente make-up ogen (lijntje beneden) €149

Permanente make-up ogen (boven & beneden) €299

Permanente make-up ogen (wingliner boven) €199

 

Bovenlip €12

Wenkbrauwen €18

Kin €15

Kin & Wangen €22

Volledig gelaat €39

Oksels €18

Bikinilijn €24

Brazilian bikini €32
(streepje)

Hollywood €45
(alles weg)

Onderbenen + knie €29

Volledige benen €39

Onderarmen €25

Rug €45

Borst €45

Brushing all-in €30-€40 

Hairstyling met wassen

krullen €50 

krullen en opsteken €60

Hairstyling zonder wassen 

krullen €35 

krullen & opsteken €40

Make-up & hairstyling €69

 

Combi 1 €65
onderbenen
+ oksels
+ bikinilijn

Combi 2 €96
volledige benen 
+ oksels
+ hollywood

Make-up natural €39

Make-up all the way €45

Make-up & hairstyling €69

Make-up scan €49

Start to make-up 1-on-1 €85

MAKE-UP
CORNER

WORKSHOPS
Van 2 tot 4 personen €49 p.p.

Van 4 tot 8 personen €35 p.p.

Kies uit: 

• Make-up workshop ‘In 7 stappen stralend de deur uit’

• Make-up workshop ‘Brows & eyes on fleek’

• Make-up workshop ‘Contour & highlight’

Cent Pur Cent skincare workshop vanaf 4 personen €39 p.p
Echt waar! Bij aankoop van 3 CPC skincare producten vervalt de workshopkost.

LASHBAR

fun with friends

let’s put baby in the


