madame pompidou Balansstraat 62, 2018 Antwerpen - +32 499 777 445
ann@madamepompidou.com - www.madamepompidou.com

COLORS A ND M A K E UP
Schoonheidssalon Madame Pompidou werkt exclusief in Antwerpen met de 100% pure
minerale make up lijn Mineralogie, make up die de huid niet verstopt en echt gezond maakt.
- Kleuranalyse + dagmake up ( 2 uur )
1pers : 1 2 0 euro - 2 pers : 199 euro
Een volledig gepersonaliseerde analyse:
		
- Wat zijn jouw topkleuren?
		
- Welke kleuren doen je extra stralen?
			- Welke kleuren brengen harmonie met je gelaat, ogen en haarkleur?
We maken voor jouw een kleurenpaspoort ideaal voor tijdens het shoppen. Verder
bepalen we de perfecte kleuren voor je make up en hoe deze het beste aan te brengen.
- Dag make up : 2 5 euro
- Avond make up : 3 9 euro
- Bruidsmake up ( 2 sessi es) : 7 5 euro

WORK SHOPS
Minimum 4 deelnemers: 35 euro/pers (bij aankoop van 2 producten wordt dit bedrag terugbetaald). De workshop duurt ongeveer 2,5 uur en wordt aangevuld met een hapje en een
drankje.
- Huidverzorg in g :
Leer samen met je vriendinnen, collega’s of familie tips & tricks om je huid thuis optimaal
te verzorgen.
		
		
		

- Wil je weten welk huidtype je hebt?
- Hoe je huid goed te reinigen?
- Waarom is exfolieren zo belangrijk?

Alle vragen worden met plezier beantwoord en je leert stap voor stap hoe thuis alles zelf
toe te passen. Er wordt uitsluitend gewerkt met het exclusieve huidverbeteringsmerk
Dermalogica en diens unieke facemapping methode.
- Make up :
Leer hoe je jezelf kan laten stralen met make up en hoe deze ook gemakkelijk dagelijks
aan te brengen is. Je leert alle tips en tricks bij het kiezen van de juiste foundation, welke
kleuren jouw ogen laten stralen, alsook makkelijke technieken om dit zelf thuis waar te
maken zonder uren werk.
Tijdens onze workshops ontvangen jullie ook allemaal een leuke goodie-bag met
samples en een kortingsbon voor een behandeling naar keuze.

SK INC A RE
Schoonheidssalon Madame Pompidou is gespecialiseerd in huidverbetering en gecertificeerd door Dermalogica, wij werken enkel met de meest hoogstaande, natuurlijke producten om uw huid in topvorm te krijgen.
- Skin Bar : g rat is
Huidanalyse d.m.v. facemapping. Deze unieke methode van Dermalogica verdeelt de
huid in 14 zones waarbij elke zone nauwkeurig en professioneel wordt onderzocht. 		
Aan de hand hiervan krijgt u productadvies op maat en kan u desgewenst plaats nemen
aan de skin bar om uzelf te verwennen met een mini-workshop huidverzorging.
- Dermalo g ica Micro Zone t reat ment : 2 5 euro
Weinig tijd? Acuut huidprobleem? Met de Microzone behandeling wordt er in 20 min zeer
doelgericht gewerkt voor een onmiddellijk resultaat, het is een echte opkikker voor de
huid! Ideaal als kuur: bij 6 behandelingen krijgt u 1 behandeling gratis.
- Dermalo g ica sk in healt h t reat men t : 6 9 euro
Omdat iedere huid uniek is werken wij niet met een standaardbehandeling. Door middel
van facemapping analyseren wij uw huid en bepalen haar noden op dat moment. Elke
behandeling omvat: een dubbele diepe reiniging, professionele exfoliatie, vapozone,
verwijderen van onzuiverheden, drukpuntmassage, complex, masker en een verzorging.
	Tijdens het masker wordt u extra verwend met een hoofd nek schoudermassage.
Optioneel:
Nail Spa Manicure bij de gelaatsverzorging: 19 euro
Pedicure bij de gelaatsverzorging : 19 euro

BE AUTY
- Nail S pa Manicure : 25 euro
De nagelverzorging van Alessandro met aandacht voor de verschillende nageltypes,
een perfecte combinatie van werkzame stoffen en de kunst van ontspannende aromatherapie.
- Hands ! up S pa man i cure: 4 5 euro
De ultieme verzorging voor zijdezachte handen, ontworpen door dermatologen en 		
bekroond met de “Prix de Beauté” voor beste handverzorging. Uw handen worden extra
verwend met een scrub, masker en massage op maat.
- Lac sensat ion: 3 5 euro
Een nieuwe generatie semi-permanente nagellak, die wordt aangebracht als gewone
nagellak maar die tot 3 weken houdt. Lac Sensation droogt in 60sec uit onder een UV
nagellamp.

- Ped i cure : 2 5 euro
- Spa P ed icure : 4 5 euro
Uw voeten worden extra verwend met een voetbad, scrub, masker en voetmassage.
- Lakken van de nagels : 8 euro

LYCON PRECISION WA XING
Deze nieuwe manier van waxen, met oorsprong in Australie, is de hele wereld aan het veroveren. Deze ontharingsmethode met minder irritaties en roodheid is zachter voor de huid
dan traditionele behandelingen.Het is toepasbaar op haartjes vanaf 1mm. De wax is verrijkt
met heerlijk geurende essentiele olien.
Ook kan u bij ons exclusief terecht voor de sugaring ontharings methode, minder pijnlijk
voor de echt zeer gevoelige huid.

- O nderarmen /onderbenen:

1 9 euro

- Volledig e armen / benen :

2 9 euro

- O ksels:

12 euro

- Bik in i:

1 5 euro

- Braz il ian:

2 5 euro

- Gelaat :

22 euro

- Lip/ k in :

9 euro

- Wenkbrauwen:

9 euro

- Onderbenen + bikini + Oksels: 3 9 euro

M A S S AGE S
- Volledig e l ichaamsmassage : 6 0 euro
- Hoo f d -nek en schoudermassage : 35 euro
- Ly m f edra inag e : 6 0 euro

