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IT'S U-TIME.

HUID

P R E M I U M S K I N O VA G E T R E A T M E N T S
Op maat gesneden voor de individuele behoeften van uw huid.
Streelzachte texturen en werkzame ingrediënten brengen uw huid
in balans. Daarbij gebruiken wij de premium verzorging Skinovage,
afgestemd op u huidtype.
Quick gelaatsverzorging
Classic gelaatsverzorging
Intense gelaatsverzorging

40 min.
60 min.
90 min.

€50
€65
€80

Hsr Lifting
Deze gezichtsbehandeling gaat rimpels gladmaken en zorgt voor
een jongere uitstraling. Het geeft een onmiddellijk zichtbare liftende
werking. Het werkt intensief verstrakkend en hydraterend. Bevordert
de regeneratie en geeft nieuwe elasticiteit aan de huid.
Hsr Lifting treatment

90 min.

€130

Reversive
Intensieve anti-aging verzorging met Lifting touch massage voor
onmiddellijk zichtbare effecten: uw huid straalt, wordt glad en
stevig. Een moment van ontspanning met blijvend effect. Activeert
de cellen en zorgt voor lichtkracht en uitstraling.
Reversive treatment

90 min.

€150

Sea Creation Luxe Anti-Aging
Gun uw huid een luxueuze expeditie naar de diepe zee. Ervaar in elke
fase van de Sea Creation behandeling, de zeer werkzame ingrediënten
uit de diepten van de zee. Het inbrengen van de ingrediënten stap
voor stap in de huid, zorgt voor een optimum aan uitstraling en
jeugdigheid. Het hoog geconcentreerde serum, aangebracht met
de exclusieve crème, wordt in gemasseerd. Samen met 2 werkzame
maskers laten die uw huid er strakker, gladder en jeugdiger uitzien.
Sea Creation Luxe Anti-Aging treatment

90 min.

€200

HUID

GEZICHT ANTI-AGING

HUID

DR. BABOR MEDICAL BEAUTY
Onze medische lijn voor al je huidproblemen.

Hydro Cellular Hyaluron Booster Treatment
Intensieve hyaluron–verzorging ter compensatie van het tekort aan
hydratatie voor een stevige, zichtbaar gladdere huid.
Hydro Cellular Hyaluron Booster Treatment

75 min.

€100

Lifting Cellular Collagen Booster Treatment
Het zachte alternatief & doeltreffend voor collageen en hyaluron
inspuitingen. De huid wordt opgevuld waarbij lijntjes en rimpels
verdwijnen en de stevigheid en spankracht van de huid verbetert.

75 min.

€100

Doctor Babor Recontouring Treatment
Definiëring van de gezichtscontouren. Voor een slanker en gladder
uitziend kin- en halsgebied en een volumeopbouw in het gebied van
de wangen.
Doctor Babor Recontouring Treatment

75 min.

€100

Doctor Babor Ultimate A16 Detox Treatment
Voor elke belaste huid die bescherming nodig heeft. Bij tekenen
van de door het milieu ontstane huidveroudering zoals verlies van
elasticiteit, pigmentverschuivingen, rimpels en grove poriën.
Doctor Babor Ultimate A16 Detox Treatment

75 min.

€100

Doctor Babor Vitamine C Boost Treatment
Werkstofconcentraat met 20% puur vitamine C-derivaat voor een
jeugdig stralende teint. De werking wordt versterkt door het gebruik
van het Silver Foil Mask met hyaluronzuur. Het resultaat: je huid
krijgt een boost en straalt opnieuw.
Doctor Babor Vitamine C Boost Treatment

75 min.

€100

HUID

Lifting Cellular Collagen Booster Treatment

HUID

Doctor Babor Skin Renewal
Huidvernieuwende fruitzuur behandeling voor onzuivere huid, grove
poriën, pigmentstoornissen en rimpels. Je huid krijgt een boost en
straalt opnieuw.
Doctor Babor Skin Renewal Treatment

75 min.

€100

Doctor Babor Repair Cellular
Huidopbouwende behandeling. Ook ideaal als voorbereiding en
nazorg van esthetische en chirurgische ingrepen.

60 min.

€90

Doctor Babor Neuro Sensitive
Aangewezen voor een zeer gevoelige, droge en allergische huid.
Werkt herstellend en intensief regenererend. Ook voor de verzorging
bij neurodermitis eczeem in symptoomvrije perioden.
Doctor Babor Neuro Sensitive

60 min.

€90

Doctor Babor Anti Couperose
Reduceert roodkleuringen en zichtbare vaten. Voor een herstelde en
gelijkmatige teint.
Doctor Babor Anti Couperose

75 min.

€90

60 min.

€95

Doctor Babor Purity Cellular
Effectieve behandeling voor acute onzuiverheden.
Doctor Babor Purity Cellular

HUID

Doctor Babor Repair Cellular

HUID

BABOR TECH
A P PA R A T I E V E C O S M E T I C A

Doctor Babor Microdermabrasie + ultrasone golven
Door de microdermabrasie- behandeling worden de hoorncellen van
de bovenste huidlaag op intensieve wijze weggehaald. Dit gebeurt
mechanisch, doordat fijne kristallen met hoge snelheid op de huid
worden aangebracht. De huid krijgt hierdoor de impuls vanuit de
diepte te regenereren. De celdeling wordt gestimuleerd en zo gaat
de elastine- en collageenproductie de hoogte in! Bovendien gaan
alle aangebrachte producten nog dieper in de huid dringen door het
gebruik van ultrasone golven.

90 min.

€130
€920

Doctor Babor Micro Needling
Voor zichtbaar strakkere contouren. De fijnste naaldjes brengen
een effectief werkstofconcentraat tot diep in de huid en vullen zo
rimpels en lijntjes van binnenuit op. Bij micro needling worden zeer
fijne naaldjes gebruikt om de opperhuid licht te beschadigen. Dit
stimuleert de celdeling en de aanmaak van collageen en elastine
waardoor de huid sterker, soepeler, egaler en dikker wordt. Het
alternatief voor een facelift of botox!
Micro Needling gezicht + hals + decolleté
Kuur 6 beurten om de 2 wekelijkse behandelingen
+ gratis pakket voor verdere thuisverzorging.

€130
€780

Doctor Babor Spot Reducer
De Babor Spot Reducer bevriest pigmentvlekken tot op de millimeter
nauwkeurig. Het oppervlakkige, ongewenste pigment maakt zich
los van de celverbinding, droogt in en valt af. Weefsel dat niet
behandeld dient te worden, wordt niet beschadigd. Al na minder
dan vier weken ziet de huid er gelijkmatiger en mooier uit! Met een
behandelingsduur van slechts enkele seconden per spot is deze
behandeling makkelijk bij te boeken in je behandeling.
Gezicht
Handen
Extra vlek

€60 incl. 3 vlekken
€40 incl. 3 vlekken
€10

HUID

Doctor Babor Microdermabrasie met ultrasound!
Kuur 6 à 8 wekelijkse behandelingen
+ gratis pakket voor verdere thuisverzorging

HUID

Babor Derma Visualizer
Leer met onze analyse camera met 80-voudige zoom uw huid
in detail kennen. Ontdek uw persoonlijk schoonheidspotentieel,
want alleen wie zijn huid kent, kan haar optimaal verzorgen en
beschermen.
Doctor Babor Derma Visualizer
Gratis bij aankoop van meer dan 2 producten

20 min.

€30

HUIDANALYSE
De professionele huidanalyse en het daaruit resulterend advies van
de expert definiëren uw individuele verzorgingsdoel en de optimale
product- en behandelingskeuze.
TheraPRO TREATMENT
Als kuurtoepassing of als afzonderlijke behandeling: de werkstoffen,
van fruitzuren tot EGF, ondersteunen de vernieuwing en regeneratie
van de huid – om haar intensief te verstrakken en glad te maken.
Laat u zich door onze experts adviseren welke TheraPRO Treatment
u naar uw persoonlijke verzorgingsresultaat leidt en uw huid naar
een nieuw level tilt.
DOCTOR BABOR PRO – VERZORGING VOOR THUIS
Met uw voor u persoonlijk samengesteld verzorgingsprogramma
voor thuis – 100% afgestemd op uw huidbehoefte – intensiveert u de
behandelingsresultaten.
TheraPro
TheroPro
TheraPro
TheraPro

Peel behandeling
EGF behandeling
C behandeling
CE behandeling






€100
€130
€100
€100

HUID

Doctor Babor Pro Huidvernieuwing behandelingen
Doctor Babor Pro is een nieuwe lijn van Babor die alleen verkrijgbaar
is bij gecertificeerde Babor Instituten. Deze lijn is niet online
verkrijgbaar! Gloednieuwe producten en behandelingen. Innovatieve
fruitzuurpeelings, power concentrates en andere specials laten
niets te wensen over. Maak een afspraak voor een Doctor Babor Pro
Treatment en u zult het verschil ervaren.

ONTHARINGEN

wenkbrauwen
bovenlip
bovenlip en kin
gelaat
oksels
bikini
onderbenen
benen volledig
dijen
rug
borst
neusharen
armen

definitieve ontharing met laser: prijs op aanvraag

€15
€12
€17
€30
€25
vanaf €25
€30
€50
€30
€25
€25
€15
€25

ONTHARINGEN

O NTHARINGEN ME T
Z A C H T E , WA R M E WA S / H A R S

MAKE-UP, PEDICURE & MANICURE

€35
€45
€75
€50



€15
€15
€25
€30

€40
vanaf €30
€30
€10
€40
€40
€20
€15
€70
€55
€50
€54
€54

MAKE-UP, PEDICURE & MANICURE



LICHAAM

L I C H A A M B A B O R S PA
Babor Spa: een beleving die boven een moment van verwennen
uitstijgt. Wat wil u ervaren? Beslis zelf!
Shaping
Hernieuwt mij volledig Effectief. Verstrakkend. Contour
verbeterend.

 €25
 €40
 €35
 €50
10% korting bij een combinatie van min. 2 behandelingen.

MASSAGES
rugmassage
rug, nek-hoofdhuidmassage
essentiele olie massage
essentiele olie massage
hotstonemassage
hotstonemassage
thaise massage
thaise massage
wellness massage











€50
€60
€80
€120
€100
€140
€75
€95
€65

LICHAAM

Energizing
Verkwikt mij volledig Verlevendigend. Vitaliserend. Verfrissend.

AFSLANKING

AFSLANKING

Icoone Laser Med
Mechanische bindweefsel massage voor gezicht en lichaam. Elke
milimeter van de huid wordt gestimuleerd door middel van multi micro
stimulatie van het bindweefsel. Icoone kan je doen bij behandeling van
cellulitis, slechte bloedsomloop, lymfe problemen, verslapte huid en
plaatselijke vetophoping.
gezicht en hals
gezicht, hals en decolleté
lichaamsbehandeling
kuur 10 beurten + 1 gratis
extra focus
bodysuit (verplicht aan te kopen)




Healthcare
behandeling

€85
€99
€85
€850
€40
€30

vanaf €50

Behandeling is afhankelijk van de huidconditie en indicatie.
Vraag ons vrijblijvend naar professioneel advies

V-Cool
Cryolipolyse (afbraak van vetten door koude) ideaal voor plaatselijke
vetophoping! Bevriezen van de vetcellen.
1 behandeling / zone
(incl. thuisproduct)
Vanaf 2e behandelingszone



€200

60 min.

€150

ABONNEMENTEN
10 behandelingen voor de prijs van 8
6 behandelingen voor de prijs van 5
bovenarmen
gelaat
buik
lovehandles
bovenbenen
buik
billen

€75
€105
€100
€65
€125
€100
€100

Slimline
Capsule met een werking op basis van infrarood warmte, zuurstof en
led-licht. zorgt voor gewichtsverlies, ontgifting en versteviging.
Ook ideaal voor Burn-out!
1 beurt
10 beurten in combinatie met een ander
afslankingskuur (icoone of Venus)
10 beurten in kuur apart



€25
€150
€225

AFSLANKING

Venus
Combinatie van multipolaire radiofrequente geluidsgolven en
pulserende mechanische velden die een warmte in de huid creëren
Ideaal voor huidversteviging, verbetering van het silhouet en zichtbare
vermindering van cellulite en plaatselijke vetophoping.

DAGARRANGEMENTEN

DAGARRANGEMENTEN*
Feel Good (2u)
Verwelkoming voetenritueel, energetische voetmassage.
Feelgood gelaatsverzorging met ampoulle crash.
Ontspannende hoofdhuidmassage.
Deep tissue massage van rug-nek-schouders.

p.p €150

Dreamtime (2,5u)
Peeling, pakking en rugmassage.
Classic gelaatsverzorging, aangepast aan de huid.

p.p €150

p.p €250
Detox (2,5u)
Ontvangst met koffie of thee.
Ontgiftend voetbad met zoutkristallen & voetscrub.
Zuiverende lichaamspeeling met zeezout.
Detox algenpakking van de rug.
Wellness massage van het lichaam.
Doctor Babor Ultimate A16 Detox Treatment van het gelaat.

Chill out (2,5u)
Classic gelaatsverzorging, aangepast aan de huid.
Relaxerende rug-nek-hoofdhuidmassage.
Spa manicure of spa pedicure.
Koffie of thee en gebakje.

p.p €170

2p €165
Kids time (2u)
Samen met mama of papa genieten!
Quick gelaatsverzorging of een rugmassage.
Nagenieten in de privé wellness met een drankje & gebakje.

Relax time (3u)
Ontspannende essentiële olie massage van het lichaam.
Nagenieten in de privé wellness.

2p €280

Verjaardagsparty voor kids van 6j t.e.m. 13j
5 kinderen + 1 begeleider
vanaf 7de persoon (met een maximum
van 10 kids + 2 begeleiders.)
per 0,5u extra

p.p €400

€170
+ €30/pp extra
+ 25€

INBEGREPEN:
2u gebruik van alle saunafaciliteiten
1 fles kinderchampagne per 5 kids
hapjes & chips
Badlinnen en slippers zelf meebrengen.

* Alle arrangementen kunnen voor 2 personen geboekt worden.
Mits opleg kan de privé wellness erbij of verlengd worden.
Supplement van ontbijt, lunch of kapper is mogelijk.
Bij boeking voor 2 personen: -10%

DAGARRANGEMENTEN

Vip (5u)
Verwelkoming voetbad & voetscrub met glaasje bubbels.
Ontspannende voetmassage.
Zeezoutpeeling van het lichaam.
Verwarmde, detox rugpakking.
Japanse nek- en hoofdhuidmassage.
Collageen Booster gelaatsverzorging.
Hotstone massage van het lichaam.
Nagenieten in de wellness met apero en lichte lunch.

PRIVE VERHUUR WELLNESS

De privé wellness is een oase van rust waar je kan genieten van:
zwembad binnen en buiten, sauna, infraroodcabine, hamman,
wisseldouches, relaxruimte met open haard, relaxzetels,
aangepaste muziek, badlinnen, slippers, tapas, koude
frisdranken, thee, koffie en een glaasje bubbels.
PRIVÉ WELLNESS
voor 2 personen 2u
extra persoon 
extra uur 
kinderen van 3 tot 8 jaar 
kinderen van 8 tot 16 jaar

€170
€70
€55
€20
€30

PRIVE VERHUUR WELLNESS

PRIVÉ VERHUUR WELLNESS

PUUR OPENINGSUREN
ENKEL OP AFSPRAAK

maandag
dinsdag

09u00 - 12u00 13u30 - 18u30
10u00 - 20u00

woensdag

gesloten

donderdag

09u00 - 18u30

vrijdag
zaterdag

09u00 - 19u00
10u00 - 16u30

zondag

gesloten

PUUR bv
Bosstraat 36, 8790 Waregem l T 056 60 57 34
beauty@puurrelax.be l www.puurrelax.be

www.puurrelax.be

