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P r i j s l i j s t   

Beste klant wij werken uitsluitend na afspraak!  

Afspraak maken kan telefonisch:  09 335 70 71  

OF via mail:  info@boudrez.be 
Prijzen geldig vanaf 01 maart 2016 
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KAPSALON            Dames, Heren en jongeren 

Advies gesprekken 

Hoofdhuidmassage 

Brushing 

Snittechnieken 

Kleuren | Highlights | Lowlights 

Intensieve verzorgingen 

Permanent | Ontkrullen 

 

 

 

Historie 

Kevin Murphy is al meer dan 20 jaar werkzaam in de wereld van mode,       

catwalk, film,… . 

Hij is verantwoordelijk voor verschillende cover looks, zoals Vogue, Elle, Marie - 

Claire en vele anderen. 

Hij begrijpt niet alleen de trends, hij creëert ze ook. Kevin Murphy verzorgt ook 

de styling van verschillende beroemdheden zoals Kylie Minogue, Heidi Klum, 

Enrique Iglesias,… en vele anderen. 

 

Producten 

Kevin Murphy haarproducten zijn gecreëerd door Kevin, om zijn behoeften te 

voldoen als een redactioneel haarstylist. Ontevreden met de prestaties van 

de mainstream haarproducten.  Geboren uit deze filosofie ontstond het       

Kevin Murphy aanbod van Shampoos, conditioners, behandelingen en styling 

producten. 

Al de producten zijn SULFAAT & PARABEEN vrij, ze zijn gemaakt van hernieuw-

bare en duurzame bronnen waar het mogelijk is van pure essentiële oliën, 

plantenextracten en natuurlijke antioxidanten. 

De producten van Kevin Murphy zijn cruelty free! 
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Team Boudrez 

Dirk Boudrez en Silvia De Pauw heten u van harte welkom in hun  

kapsalon en schoonheidssalon. 

Het is een salon waar je naar binnen gaat,  

om op uw mooist terug buiten te gaan. 

Wij beloven u geen mirakels maar wij kunnen wel toveren! 

Met meer dan 25 jaar ervaring is Dirk de geknipte persoon,  

voor al uw haar (problemen).  

Ook Silvia is al meer dan 14 jaar actief in de schoonheidssector, zij zal u met  

raad en daad bijstaan bij al uw schoonheidsvragen of kwaaltjes. 

Want, 

“Uw schoonheid… onze zorg !” 

Welkom bij BOUDREZ Coiffure & Beauty, 

1 kapsalon, 2 schoonheidscabines. 

In alle ruimtes kunnen wij U de gewenste muziek laten beluisteren ! 

Ook kunnen wij in elke ruimte zorgen voor een aangepaste temperatuur ! 
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PRIJSLIJST KAPSALON   

DAMES  

Wassen en losdrogen     vanaf      € 15.00 

Brushing kort        (all-in)      € 25.00 

Brushing half-lang vanaf kin tot schouders (all-in)      € 27.00 

Brushing lang  vanaf schouders   (all-in)      € 32.00 

Dames snit    zonder drogen, zonder brushing       € 35.00 

Dames snit + losdrogen kort           € 40.00 

Dames snit + losdrogen half-lang          € 45.00 

Dames snit + losdrogen lang           € 50.00 

Dames snit + Brushing kort    (all-in)      € 50.00  

Dames snit + Brushing half-lang   (all-in)      € 55.00 

Dames snit + Brushing lang    (all-in)      € 60.00 
 

Extra’s: 

Gebruik van de stijltang | krultang  vanaf      € 10.00 

Opsteken         vanaf      € 20.00 

Bruid kapsels (ook arrangementen)  vanaf      € 30.00 

Intensieve haarverzorging zonder hoofdmassage      € 10.00 

Intensieve haarverzorging “TREAT.ME” met hoofdmassage    € 20.00 
 

All-in = wassen, conditioner, brushing en/of snit en styling producten.  

Tevens verwennen wij u graag met een gratis kopje koffie of een frisdrankje, een fris pintje of een 
glaasje cava van ons huismerk. 

 

Even te verduidelijking het verschil tussen kort haar, half lang en lang haar: 
 

  
  
   

 

  
   

             

 

 

 

      KORT HAAR                    HALF-LANG HAAR                  LANG HAAR 
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Kleuringen 

Wij werken uitsluitend met de kleuringen van Kevin.Murphy. 

Color.Me is parabeen vrij, sulfaat vrij en zonder amoniak. Wij raden U aan om 
na een kleuring met Color.Me de producten van Kevin.Murphy thuis verder te 
gebruiken. Dit om een optimale glans en kleurvastheid te behouden. 

 

Kleuring (uitgroei max 1.5 cm)          € 42.00 

Coulage | Lichtbad | Decaperen         € 25.00 

Flash   Mini  aantal mechen ( 1 tot 10 )      € 15.00 

   Mini +         ( 10 tot 20 )      € 25.00 

   Medium     ( 20 tot 30 )      € 35.00 

Highlights | Lowlights   ( zonder zilverpapier )      € 55.00 

      ( met zilverpapier )       € 65.00 

 

Supplement kleur  | extra kleuren van de lengtes      € 15.00 

Supplement ProPlex      vanaf      € 10.00 

ProPlex bestaat uit één enkel actief ingrediënt. ProPlex werkt doordat het in staat is gebroken zwavelbruggen 
in het haar op te sporen en ze weer permanent te herstellen naar hun oorspronkelijke staat. Dit kan voor,    
tijdens of na thermische, mechanische of chemische behandelingen.  

Het resultaat van ProPlex is blijvend! ProPlex is de enige in zijn soort met 8 wereldwijde patenten die             
binnenkort gepubliceerd zullen worden. ProPlex bevat geen siliconen, olie, sulfaten, ftalaten, DEA of            
aldehyden en is niet getest op dieren.  

 

Vorm 

Permanent        vanaf      € 40.00  

Ontkrullen Traditioneel  (incl. brushing) vanaf      € 75.00 

   Braziliaans * (incl. brushing) vanaf           € 150.00 

  

Supplement product bij veel of lang haar        € 15.00 

 

* Wat is een Braziliaanse ontkrulling  

Vrouwen met onhandelbaar, krullend en pluizig haar kunnen een behandeling op basis van keratine laten 

uitvoeren die het haar niet alleen glanzend en zacht maakt, maar er ook voor zorgt dat het zelfs bij winderig, 

vochtig weer en zonder föhnen stijl en mooi blijft.  

De naam van de behandeling: Braziliaanse ontkrulling. ‘Bad hair days’ behoren hiermee volledig tot het      

verleden. De behandeling blijft ongeveer drie tot negen maanden. Hoe steiler het haar is alvorens de  behan-

deling aan te vatten, hoe steiler het uiteindelijke resultaat zal zijn. Vrouwen met sterk krullend haar zullen dus 

een eerder golvende haardos verkrijgen, terwijl vrouwen met golvend of pluizig haar een super stijl resultaat 

kunnen verkrijgen. Föhnen en in vorm brengen wordt in ieder een geval een stuk makkelijker! 
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HEREN 

Herensnit               € 25.00 

Herensnit + color              € 60.00 

Baardsetting              € 08.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JONGEREN 

Boys kindersnit + losdrogen   0 tot 12 jaar     € 16.00  

Girls  kindersnit + losdrogen   0 tot 12 jaar     € 20.00  

Kindersnit + brushing      0 tot 12 jaar     € 30.00 

Student         12 tot 21 jaar    - 20% 

Student +        21 tot 25 jaar    - 10% 

Extra’s: 

Vlechten van de haren            € 10.00 

Gebruik platte tang of krultang          € 10.00 

Opsteek kapsel       0 tot 12 jaar   vanaf € 12.00 
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EPILATIES      

Wenkbrauwen / Bovenlip / Kin          € 08.00   

Bovenlip en kin              € 10.00 

Gelaat volledig (bovenlip, kin en wangen)         € 15.00 

Gelaat volledig + wenkbrauwen          € 20.00 

Oksels                € 15.00 

Armen                 € 15.00 

Bikinilijn   Traditioneel            € 15.00
   Braziliaans (inclusief schaamlippen)       € 32.00 

Onderbenen                € 20.00 

Bovenbenen              € 20.00 

Onderbenen EN bovenbenen          € 38.00 

Rug OF Torso Met hars           € 30.00 

    Met tondeuse          € 20.00 

Rug EN Torso Met hars           € 45.00 

    Met tondeuse          € 30.00 

 

Dag maquillage / Avond maquillage / Feest maquillage   

Dag maquillage              € 25.00 

Avondmaquillage / Feest maquillage / Bruidsmaquillage    € 30.00 

Verven van de wenkbrauwen           € 10.00 

Verven van de wimpers            € 10.00 

Verven van de wenkbrauwen en de wimpers       € 15.00 

Uw maquillage wordt gedaan door onze visagiste, wij werken enkel met 

de professionele productenlijn van make-up studio.  

“ The art of make-up”  

Deze professionele maquillage lijn is ook te koop voor thuisgebruik! 

U schoonheid onze zorg !!! 

 

Permanente maquillage prijzen op aanvraag !! 

Valse wimpers (geen wimper extensies)          € 35.00 

Wij werken in het salon met Everlash Spread wimper, dit zijn kunstwimpers die makkelijk en snel een betoveren-

de oogopslag creëren. De wimpers bestaan uit 5à6 fijne haartjes (“trosjes”) die bovenop de natuurlijke      

wimper worden geplaatst, deze techniek gaat snel +/- 35min en is goedkoper dan wimperextensie.  Indien u 

verkiest voor de echte wimperextensie verwijzen wij u graag door naar onze collega’s die zich daarin          

gespecialiseerd hebben. Voor meer informatie kan u steeds terecht bij onze schoonheidsconsullente.  
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HANDVERZORGINGEN  

Vijlen en lakken van de nagels of polieren van de nagel     € 10.00 

Manicure    inclusief handcrème en lakken      € 15.00 

French Manicure  inclusief handcrème en lakken       € 20.00 

Paraffine bad voor de handen            € 15.00 

 

VOETVERZORGINGEN 

Esthetische pedicure  inclusief voetbad, voetcrème en lakken     € 25.00 

Medische pedicure  inclusief voetbad, voetcrème en lakken     € 35.00 

Paraffine bad voor de voeten           € 15.00 

 

NAILSTYLING  

Gel  

Nieuwe set gelnagels met tips   naturel of kleur    € 55.00 

          French      € 60.00 

Nieuwe set gelnagels op eigen nagel  naturel of kleur    € 45.00 

          French      € 50.00 

Bijwerken van de gelnagels na 3 weken         € 42.00 

Supplement voor steentjes of sjablonen         € 00.50 

 

Semipermanente polish* 

Nieuwe set SoPolish      naturel of kleur     € 38.00  

          French      € 40.00 

 

! Een breuk in uw nagel, deze wordt gratis hersteld binnen de 7 dagen ! 

 

Extra’s 

Afnemen van So-Polish, geen verzorgende manicure     € 05.00 

Verwijderen van Gel of So-Polish + manicure        € 20.00 

Teennagels met gel of met So-Polish (geen pedicure)     € 35.00  

 

* Wat is Semipermanente polish OF So-Polish? 

Het is een vernieuwend en innovatief  product.  Het heeft de houdbaarheid en stevigheid 
van een gel, maar het oogt zo dun als nagellak. Verkrijgbaar in verschillende kleuren,      
naturel of French.            
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PRIJSLIJST SCHOONHEIDSSALON  

GELAATSBEHANDELINGEN 

Jongeren 

Onze jeugdverzorging tot 18 jaar zijn voorzien voor jongens en meisjes , daarin zit steeds reiniging, peeling, vapozone,    
indien nodig verwijderen van de zwarte puntjes, een mini gelaatsmassage, masker en aangepaste dagcrème. Epilatie 
van wenkbrauwen of bovenlip, kin of wangen zijn niet inbegrepen! 

Jeugdverzorging tot 18 jaar      50 min    € 45.00 
 

Dames 

Basis gelaatsbehandeling      60 min    € 55.00 

Onze basis gelaatsbehandeling bestaat steeds uit het reinigen van de huid, een peeling, gebruik van de vapozone,     
indien nodig verwijderen van de zwarte puntjes en het epileren van de wenkbrauwen, gelaatsmassage, masker en een 
aangepaste dag/nacht crème. Epilatie van de bovenlip, kin of wangen is niet inbegrepen!                                                 
Onze basis gelaatsbehandeling wordt aangepast aan uw huidtype (of de behoefte van uw huid). 

 

Specifieke gelaatsbehandelingen 
Onze specifieke gelaatsbehandelingen zijn speciaal ontwikkeld om Uw huidprobleem aan te pakken.                              
Keuze uit behandelingen voor vette huiden, droge huiden, vochtarme huiden , rijpe of vermoeide huiden.                     
Voor elk probleem hebben wij de passende gelaatsbehandeling.   

 - BioPure (gemengde, vette en acné huiden)   60 min    € 65.00 

 - Hydrosphera (hydraten)      60 min    € 65.00 

 - Oxidance Vitamine C+C      60 min    € 65.00 

 - Jalea Real (voorkomt vroegtijdige veroudering)  60 min    € 65.00 

 - Tensilift (Liftend)        60 min    € 65.00 

 - Optima Q10        60 min    € 65.00 

 

Luxe gelaatsbehandelingen 
Onze luxe gelaatsbehandelingen zijn een verrijking op onze specifieke gelaatsbehandeling, speciaal ontwikkeld om uw 
huidprobleem aan te pakken.  

 - Sensitive verzorging       70 min    € 75.00 

 - BioPure luxe verzorging      70 min    € 75.00 

 - Hydra verzorging       70 min    € 75.00 

 - Vitamine C+C verzorging     70 min    € 75.00 

 - Cacao verzorging       70 min    € 75.00 

 - Kaviaar verzorging       75 min    € 80.00 

 - Beauty Elexir verzorging      75 min    € 80.00 

 - Botox-Like verzorging      75 min    € 80.00 

 - Opspannend gelaat + oogverzorging  80 min    € 90.00 
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GELAATSBEHANDELINGEN 

Heren 

Juist! Wij denken ook aan u heren! Wij bieden een gelaatsbehandeling aan die speciaal geschikt is voor 
de dikker-neigende huidstructuur van onze heren!  

U heeft als man keuze uit verschillende soorten gelaatsbehandelingen van een Quick gelaatsbehandeling 
tot een luxe gelaatsbehandeling. Aan u de keuze ! (Wij helpen u graag bij uw keuze !!) 

Voor alle heren vanaf 18 jaar die er graag goed uit zien !!! 

 

Quick Facial gelaatsbehandeling     25 min       € 30.00 

(Reiniging van de huid, peeling, masker en dagcrème) 

Heren Basic gelaatsbehandeling     35 min       € 40.00 

(Reinigen, peeling, mini massage van het gelaat masker en dagcrème) 

Heren Business gelaatsbehandeling    60 min       € 55.00 

(Rugmassage van 5 min, reinigen, peeling, gebruik van vapozone, verwijderen van zwarte punt-
jes, gelaatsmassage, masker, serum, dagcrème) 

Special Men gelaatsbehandeling     60 min       € 65.00 

(Rugmassage van 5 min, reinigen, peeling, gebruik van vapozone, verwijderen van zwarte punt-
jes, gelaatsmassage, masker, serum, dagcrème, vijlen en polieren van de handnagels) 

Heren Luxery gelaatsbehandeling    75 min       € 80.00 

(Rugmassage van 10 min, reinigen, peeling, gebruik van vapozone, verwijderen van zwarte punt-
jes, gelaatsmassage, masker, serum, dagcrème, voetmassage 10 min) 
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Oogverzorgingen: 

Onze oogverzorging is speciaal ontwikkeld om niet irriterend of prikkend te werken, de oogverzorging is zonder        
toevoeging van kleuren, geuren of andere bewaarmiddelen om uw ogen te verzorgen! Zowel voor heren als dames.                                                  
Wij bieden u de keuze aan om een “Basic” of een “Luxe” oogverzorging te ondergaan.                                                                                                     
U kan kiezen voor een oogverzorging  zonder gelaatsverzorging of een oogverzorging met gelaatsverzorging aan u de 
keuze!  

Basic-Eye: 
Oogverzorging waarbij de oogcontour eens een extra verwenbeurt krijgt. De ogen worden gereinigd met een milde 
gel speciaal voor ogen. Daarna worden de ogen met een speciale oogpeeling behandeld (deze peeling is zo dun 
van structuur dat het bijna onvoelbaar is.), daarna wordt de oogcontour gemasseerd met een speciale oogcrème 
ontwikkeld om de lijntjes rond de ogen te gaan aanpakken! Na de heerlijke massage van de ogen wordt er een    
ontspannend masker aangebracht de ogen als het ware verder masseert terwijl u rust. Na het masker worden de 
ogen nog afgewerkt met een licht oogcontourcrème. De oogverzorging wordt steeds aangepast aan uw oog huid  
behoefte.    

Basic-eye zonder gelaatsbehandeling   30 min     € 40.00 

Basic-eye met gelaatsbehandeling prijs van de gelaatsbehandeling +  € 35.00 

Eye-Solution: 
Bij de eye-solution oogverzorging gaan we net een stapje verder. Hier gaan we extra een oogserum gebruiken en 
gaan we extra ons “XPERT” toestel gebruiken om alle voedingstoffen beter te laten indringen.  

Eye-Solution zonder gelaatsbehandeling  40 min     € 45.00 

Eye-Solution met gelaatsbehandeling prijs van de gelaatsbehandeling +  € 40.00 

 

 

 

* meer informatie over ons XPERT toestel vind u bij specialiteiten. 
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LICHAAMSBEHANDELINGEN 

Wij hebben een ontspannende ruime cabine waar wij u en uw lichaam optimaal kunnen ver-
wennen. Wij bieden u ontspannende lichaamsmassages aan, relaxerende rugmassages of mis-
schien wenst u liever een peeling in combinatie met een massage?  

Wij bieden u de mogelijkheid om even weg te zijn van deze drukke - stresserende wereld. 

U kan kiezen uit verschillende lichaamsbehandelingen puur of in combinatie met gelaatsbehan-
delingen of misschien wel een verzorging in het kapsalon? 

Wij wensen er wel de nadruk op te leggen dat al onze verzorging professioneel worden toege-
past en dat er bij ons geen plaats is voor ondeugende zorgen. 

 

Massages:   

Traditionele lichaamsmassage    60 min         € 55.00 

Rugmassage        30 min        € 30.00 

 

Peeling 

Lichaamspeeling + hydraterende balsem  30 min        € 30.00 

Lichaamspeeling + lichaamsmassage   90 min        € 75.00 

 

Lichaamspakkingen 

Lichaamspakking met algen of modder  30 min        € 30.00 

Lichaamspakking + hydraterende balsem  35 min        € 35.00 

Lichaamspeeling + lichaamspakking   50 min        € 50.00 

Lichaamspeeling + pakking + balsem   60 min        € 60.00 

Lichaamspeeling + pakking + massage  120 min        € 100.00 

 

Anti-Cellulite behandeling 

Anti-cellulitis behandeling met de Velasmooth              € 75.00 

* meer informatie over ons Velasmooth toestel vindt u bij specialiteiten. 
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SPECIALITEIT MESOTHERAPIE 
 

Omdat wij steeds streven naar innovatie en vernieuwing proberen wij altijd een stapje voor te 
zijn  om onze droom waar te kunnen maken! U nog mooier te maken! 

Wij hebben de afgelopen jaren steeds gekozen (en dat zullen wij blijven doen) om speciale    
verzorgingen, technieken en toestellen te hebben om bijna al uw schoonheidsfoutjes aan te 
pakken. 

Door onze jaren lange ervaring kunnen wij ook zeggen dat wij zowel traditionele verzorgingen 
aanbieden als specialiteiten. 

Mesotherapie “de moderne facelift zonder operatie of snijden” - “ er weer jong en stralend 
uitzien” .  

In de regio zijn wij  exclusief en reeds 10 jaar vertrouwd met deze techniek.   

Mesotherapie is jaren geleden  ontdekt en toepast door de Franse dokter Pistor, van 1948 tot 
1952 deed dokter Pistor onderzoek naar mesotherapie voor het bestrijden van pijn en behande-
len van sportblessures. Tegenwoordig wordt mesotherapie vooral gebruikt voor behandelingen 
van huidveroudering, sinds enkele jaren wordt deze techniek ook gebruikt voor behandelingen 
van cellulitis, huidverslapping en haaruitval! 

 

<< Mesotherapie is geen rimpelvuller maar is een huidverbeteraar >> 

<< Mesotherapie is geen Botox >> 

 

Mesotherapie betekent het toedienen van kleine injecties in de huid, zodat lokaal actieve werk-
stoffen worden ingebracht. 

De actieve werkstoffen worden met behulp van een Mesogun ingebracht.   

De actieve werkstoffen zijn: mineralen, vitamines, aminozuren,… en hyaluron. 

Tegenwoordig kan mesotherapie ook zonder injecties, zie needle free. 

 

Voordelen van mesotherapie: 

 Huidverbetering en versteviging 

 Vervagen van de rimpels (de rimpels worden fijne lijntjes) 

 Betere huidstructuur en betere hydratatie 

 

Toepassingsmogelijkheden : 

 Met micro needling 

 Needle free 
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MESOTHERAPIE VOOR GELAATSVERJONGING - ANTI CELLULITIS & HAARPROPLEMEN 

1) Micro- injecties met de “Mesogun” 

Helpt om de huidveroudering tegen te gaan.  

Vervaagt de rimpeltjes en littekens.  

Werkt ook haargroei stimulerend, vocht en vet-reducerend.  

Mesotherapie geeft het beste resultaat in kuurverband. 
 

Mesotherapie Facial   

Steeds in elke behandeling: Reiniging - peeling - masker - serum en dag/nacht crème 

GRATIS intake gesprek +/- 45min, nog niet helemaal overtuigd dan bieden wij u 1malig de 
mogelijkheid om een testbehandeling te ondergaan € 75,- 
 

Prijs per behandeling: 

Gelaat               €0 112.00 

Gelaat + hals              €   125.00  

Gelaat + hals en decolleté          € 0132.00 

Prijs voor een kuur: 

Kuur 5 behandelingen gelaat (basis starters kuur)     € 0505.00 

Kuur 5 behandelingen gelaat en hals        €   560.00 

Kuur 5 behandelingen gelaat, hals en decolleté     €   580.00 

 

 

 

Foto 3: duidelijk resultaat aan de neus-mondplooi. Ook ter hoogte van het voorhoofd. 

Foto 4: kuur van 5 behandelingen 

FOTO 3 

FOTO 4 

FOTO 1 FOTO 2 

Foto 1:  Na 5 behandeling, zichtbaar  resultaat hoe dat de rimpeltjes rond de ogen 
verminderd zijn. 

Foto 2: Na 1 behandeling 
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Prijs per behandeling:  

1 behandeling anti-cellulitis billen         €0 112.00 

1 behandeling anti-cellulitis billen en zitvlak      € 0116.00 

1 behandeling versteviging           € 0112.00 

 

Prijs voor een kuur: 

Kuur 6 behandelingen anti-cellulitis billen       € 0600.00 

Kuur 6 behandelingen anti-cellulitis billen en zitvlak    € 0625.00 

Kuur 6 behandelingen versteviging        € 0600.00 

 

* wenst u een andere zone van het lichaam te behandelen (buik, armen,…) dan helpen 
wij u graag verder tijdens een gratis intake gesprek (+/- 45min) 

 

Door de jaren heen gaat niet enkel onze gelaatshuid onderhevig worden aan de    

zwaartekracht maar ook onze lichaamshuid. (de huid van onze buik, armen en benen). 

Ook kunnen tekenen van cellulitis en striemen zichtbaar worden. Met mesotherapie     

kunnen wij deze vervelende ouderdomsverschijnselen gaan aanpakken. Wij garanderen 

u dat onze mesotherapie techniek dieper en doeltreffend werkt indien u opteert om dit in 

kuur behandeling te doen. Bij zware striemen of striemen die al meer dan 5 jaar aanwezig 

zijn kunnen wij deze niet meer wegtoveren, maar kunnen we ze wel verkleinen van        

uitzicht. Onderstaande foto illustreert hoe we de cellulitis kunnen aanpakken, dame heeft 

een kuur van 6 behandelingen ondergaan. Onze mesotherapie behandeling kan ook in 

combinatie met onze velasmooth.  

 

Meer info over onze behandeling anti-cellulitis.  

Vraag vrijblijvend om een GRATIS intake gesprek ! 

Testbehandeling is mogelijk € 50,- duurt +/- 45min 

 

Mesotherapie Body 

Met mesotherapie kunnen wij ook plaatselijk gaan werken op het lichaam, dit om 

de huid te gaan verstevigen of om anti-cellulitis te werken. 



 

BOUDREZ COIFFURE & BEAUTY |SPOORWEGLAAN 2 | 9880 AALTER | 093357071 | WWW.BOUDREZ.BE 

Mesotherapie Hair 

De nieuwste revolutie om haarverlies tegen te gaan met mesotherapie. 

Omdat 1 behandeling geen resultaat zal tonen, is deze mesotherapie behandeling     

enkel in kuurverband mogelijk.  
 

<< 1ste doeltreffend systeem tegen haaruitval >> 

 

 

 

 

 

Haaruitval kan zowel bij dames als bij heren voorkomen. Er zijn vele soorten oorzaken van 

haarverlies, de meest gekende zijn de erfelijke en de stress gebonden oorzaken. 

Omdat haarverlies een zeer persoonlijk probleem is en voor elk persoon een andere oor-

zaak heeft, starten wij steeds met een GRATIS intake gesprek dit duurt +/- 30min. 

Na het intake gesprek kan u dan de keuze maken om een kuur te nemen. De kuur be-

staat uit 10 behandelingen en u duurt +/- 8 à 9 maanden, u zal dan ook frequent bij ons 

moeten komen om deze behandeling te laten toepassen. Wij raden enkel een behan-

deling in kuur aan omdat pas na de 4 à 6 behandeling de eerste resultaten zichtbaar 

worden. De behandeling kan op verschillende zones van de hoofdhuid toegepast wor-

den. Dit wordt dan besproken tijdens het eerste intake gesprek op welke zone wij moe-

ten werken, wat ook de prijs zal bepalen. 

Meer informatie over deze techniek vindt u op onze vernieuwde (en steeds up to date) 

website: www.haaruitvalstoppen.be  
 

Mogelijk te behandelen zones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuur 10 behandelingen 

Frontal (1 zone)             € 1092.50 

Frontal en temporal region (1,5 zone)         € 1485.00 

Frontal en mid-frontal (2 zones)          € 1890.00 

Frontal, mid-frontal, temporal region en vertex (3 zones)     € 1910.00 
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2) Micro- injecties met de “Needling Pen” 

Deze unieke behandelingstechniek kan puur gebruikt worden of in combinatie met het 
mesotherapie micro-needling systeem  

Multi Needle treatment voor gelaat 

De nieuwste revolutie in huidverjonging, de skin needling pen biedt binnen enkele 
weken een zichtbaar resultaat. Door de kleine naaldjes van de “pen”, worden ultra fijne 

gaatjes in  de huid gemaakt. Dit heeft als gevolg dat de werkstoffen beter worden     

opgenomen door de huid en dat deze zelf geprikkeld wordt om collageen aan te ma-

ken. De skin needling pen is een veilige, effectieve en vrijwel pijnloze behandeling. 
Doordat de diepte van de fijne naaldjes verstelbaar is, maakt dit het mogelijk dat wij ook 

de gevoeligste delen kunnen doen, zoals de oogcontour of de lipcontour. Hierdoor 
kunnen wij op de wensen van de klant inwerken. 

 

Mono Needle Treatment 

De doorbraak in collageen inductie therapie. 

Dankzij de mono-needle cartridge is het mogelijk om plaatselijk een rimpel te    
corrigeren en te verminderen. Deze cartridge met slecht 1 naald gaat loodrecht in de 

rimpel en zorgt voor een minimale huidbeschadiging, werkt snel en stimuleert de        

collageen aanmaak. 

Resultaat: gladdere, minder diepe rimpel! 

 

Prijs voor 1 behandeling: 

1 behandeling Multi needling:        vanaf  € 60.00 

1 behandeling Mono needling:        vanaf  € 50.00
   

Prijs voor een kuur:  

5 beurten Multi needling:                vanaf € 280.00 

5 beurten Mono needling:         vanaf € 235.00 
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Het skin needling programma  resulteert in een verbetering van uw huidtextuur bij o.a. 
acne en littekens, grove poriën,  brandwonden,  rimpeltjes, lijntjes zowel in het gelaat als 
op de decolleté.  

Ook op het lichaam kan u de skin-roller gebruiken voor de behandeling van littekens en 
striae. 

De skin needling roller is een aanvullende behandeling ideaal om thuis te gebruiken.  

U kan deze toepassing ook in het schoonheidssalon laten toepassen deze wordt enkel in 
kuur (5 behandelingen) gedaan na afloop van de kuur krijgt u uw persoonlijke roller mee 
naar huis om verder te kunnen werken. 

 

Prijzen op aanvraag!  

3) Skin Needling systeem ideaal voor thuis gebruik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Needling systemen worden gebruikt voor een behandelingsproces genaamd               
micro-needling OF huid-needling. Het is een collageen stimulerende therapie. 

Deze therapie wint snel aan populariteit bij de sterren in de UK, VS,… .  

En NU ook in AALTER ! 
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4) Mesotherapie needle free: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesotherapie FM-Expert 

Er wordt gebruik gemaakt van het FM-Expert Toestel, het toestel werkt volgens het principe 
van electroporatie en foto bio stimulatie (LED Therapie).  
Het bevorderd de opname van de gebruikte producten. 
 

De FM-Expert wordt hoofdzakelijk plaatselijk gebruikt onder de ogen en kan ook in        
combinatie met de mesotherapie met micro-injecties 

 

Steeds in elke behandeling: Reiniging - peeling - masker - serum en dag/nacht crème 

1 behandeling              € 095.00  

Kuur van 5 behandelingen            € 430.00 

 

Extra bij de mesotherapie facial, 1 behandeling       € 065.00 
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Mesotherapie I-Beauty Gun  

De revolutie in needle-free technologie.  
Bekroont met de prijs: “prix h. pierantoni de l’innovation 2013”.  
Het toestel werkt volgens de technologie van ionisatie. Dit betekend dat het product via 
een soort wisselstroom in de huid wordt in gebracht en zo naar de cellen getranspor-
teerd wordt. 
 

Steeds in elke behandeling: Reiniging - peeling - masker - serum en dag/nacht crème 

1 behandeling gelaat            €0 110.00 

1 behandeling gelaat en hals          € 0115.00 

1 behandeling gelaat, hals en decolleté        € 0120.00 

Kuur van 5 behandelingen gelaat          € 0550.00 

Kuur van 5 behandelingen gelaat en hals        € 0575.00 

Kuur van 5 behandelingen gelaat - hals en decolleté      € 0600.00 

 

Extra Fruitzuur peeling 1 behandeling         € 0075.00 

Onze Fruitzuur peeling (F-Peel), is speciaal ontwikkeld om nog dieper te kunne gaan werken in de 
huid, het gaat zowel de dode huidcellen verwijderen als de onderliggende huidlagen gaan sti-
muleren om de verdere producten beter te doen inwerken.  

Vraag gerust meer informatie over onze fruitzuur peeling!  
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MICRODERMABRASIE 

Een diepe peeling van de hoornlaag door het mechanisch afschrapen van dode          
huidcellen. Hierdoor wordt de huid geprikkeld om nieuwe  cellen aan te maken en de 
doorbloeding te stimuleren, daardoor kunnen verdere producten en behandelingen beter 
opgenomen worden door de huid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Behandeling: 

Allereerst wordt uw gelaat goed gereinigd, hierna begint de echte              
behandeling. Het toestel zal op de huid heen en weer bewogen worden. 
(foto1) u zult een lichte zuigkracht voelen deze zuigkracht zal de losgekomen 
huiddeeltjes verwijderen van de huid.  

 

Prijs microdermabrasie: 

1 behandeling enkel microdermabrasie (reinigen, microdermabrasie en crème)   € 45.00 

1 behandeling microdermabrasie + basis gelaatsbehandeling     € 95.00 

 

Kuur microdermabrasie: 

5 beurten enkel microdermabrasie                € 219.50  

5 beurten microdermabrasie met basis gelaatsbehandeling          € 380.00
  

Extra:  

Fruitzuur peeling                       € 75.00
    

foto1 
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SPECIALITEITEN 

Anti-Cellulitis behandeling met: 

VELASMOOTH 

Ga de strijd aan tegen cellulitis  

met “Velasmooth”.  

 

Een revolutionair toestel dat 4 technieken in 1 combineert. 

- INFRAROOD:   voor een betere doorbloeding 

- RADIO-FREQUENTIE:  om de huid op te spannen 

- PALPEZ-ROULEZ:  drainage en afvoer van de afvalstoffen 

- DEPRESSOMASSAGE: tegen verkleving 

 

Hoe werk het? 

Een basis behandeling duurt 35 minuten voor 1 zone.  

Hoewel de behandeling door de meeste patiënten als pijnloos en  

aangenaam wordt ervaren, bestaat de kans op blauwe plekken.  

 

Optimaal resultaat bekomt men in kuurverband, ook thuis gaat het  

proces nog verder door uw leefgewoontes aan te passen (veel water drinken, 
sporten, wandelen,…) 

 

Velasmooth 1 behandeling 1 zone         € 0075.00 

Velasmooth kuur   1 zone (10 + 1 GRATIS)    € 0750.00 

       2 zones  (10 + 1 GRATIS)    € 1400.00 



 

BOUDREZ COIFFURE & BEAUTY |SPOORWEGLAAN 2 | 9880 AALTER | 093357071 | WWW.BOUDREZ.BE 

SCHOONHEIDSALON         Dames, Heren en jongeren 

In ons schoonheidssalon staat uw schoonheid centraal. 

“Uw schoonheid, onze zorg…” 

 

Wij bieden u een brede waaier aan verzorgingsmogelijkheden aan: 

Gelaatsbehandelingen  

Lichaamsbehandelingen  

Epilaties  

Handverzorgingen 

Voetverzorgingen (esthetisch en medisch) 

Nailstyling 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als onze schoonheidsbehandelingen worden uitgevoerd door speciaal       

opgeleide schoonheid consulenten.  

Daarbij wordt er gewerkt met professionele producten zoals Oxynergy Paris, 

Keenwell, Professionails, … 

 

In ons salon bieden wij ook tal van specialisatie technieken aan: 

Mesotherapie  

Velasmooth  

Microdermabrasie  
 

Permanente make-up  

(op aanvraag, wordt uitgevoerd door een gespecialiseerde permanente make-up consullente) 
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Openingsuren Coiffure & Beauty :  

Dinsdag  8.30 tot 16.00 op afspraak 

Woensdag  8.30 tot 18.00 op afspraak 

Donderdag 8.30 tot 19.30 op afspraak 

Vrijdag   8.00 tot 18.00 op afspraak 

Zaterdag  8.00 tot 16.00 op afspraak 
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