
 
 

 

 

Cosy Skin Huidinstituut 
Nicolas Mengélaan 13 
8301 Heist-aan-zee 
Tel: 050/51 32 87 
BE 0677313881 

Openingsuren: 
Di-Do-Vr: 9u-18u 
Woe-Za: 9u tot 12u 
Maandag gesloten 
Zon-en feestdagen gesloten 

 
 
 

Pedicure & Manicure 
Manicure: €25 

Manicure + lakken: €30 
Manicure de luxe: €40 

Manicure de luxe + lakken nagels: 
€45 

Manicure + paraffinebehandeling: 
€45 

Manicure de luxe + 
paraffinebehandeling: €60 

Lakken nagels: €10 
Voetmassage: €20 

Pedicure: €25 
Pedicure + lakken: €35 

Eksteroog / Likdoorn: €10 
 

Harmony Gelish 
Gelish Kleur: €40 

Gelish French Manicure €45 
Gelisch verwijderen: €20 

Gelish nagels verwijderen + lakken: 
€30 

 
Verven & Henna 

Wenkbrauwen: €15 
Wimpers: €16 

Wenkbrauwen & wimpers: € 28 
Wimperlifting met verven wimpers: 

€70 
Henna brows + epilatie: €40 

                  Epilatie 
Wenkbrauwen: €9 

Bovenlip: €8 
Kin: €9 

Wangen: €10 
Bikini: €15 

Bikinilijn volledig: €25 
Oksels: €13 

Onderbenen: €23 
Bovenbenen: €25 

Volledige benen: €30 
Achterkant dijbenen: €10 

Onderarmen: €20 
Volledige armen: €25 

Rug: €30 
Borst & buik: €40 

 
 

Make – up:  
Dag make-up: €25 

Avond make-up: €30 
Bruids make-up: €40 

 
 

Permanente Make-up 
Eyeliner boven: €200 
Eyeliner onder: €180 

Eyeliner boven en onder: €350 
Powder brows: €350 

Bijwerking na +/- 6 weken: €35 
 

  



 
 

 

 

Cosy Skin Huidinstituut 
Nicolas Mengélaan 13 
8301 Heist-aan-zee 
Tel: 050/51 32 87 
BE 0677313881 

Openingsuren: 
Di-Do-Vr: 9u-18u 
Woe-Za: 9u tot 12u 
Maandag gesloten 
Zon-en feestdagen gesloten 

 
Gelaatsbehandelingen Germaine de Capuccini 

 
Classics 

 
Huidanalyse: €35 – Gratis bij aankoop producten 

Ontdekkingsverzorging: intake-huidanalyse-huidverzorging-productadvies €79 
Ligne option: hydraterend, zuiverend of opspannend €65 

So Delicate: gevoelige huid €65 
Purexpert: onzuivere huid €72 

Royal Jelly: voedend: €70 
Mini gelaatsverzorging: reinigen, peeling, masker, tonic, crème: €45 
Jeugdbehandeling: mini gelaatsverzorging tot en met 18 jaar: € 35 

 
Expert verzorgingingen - huidverbeterend  

 
Timexpert white: huidstructuur verbeteren en pigmentatie tegengaan: €90 
Excel Therapy O2: zuurstofboost - ontgiften, herstellen en versterken: €90 
Hydracure: geeft een intense hydratatie met een onmiddellijk en langdurig 

resultaat €80 
Timexpert C+: (A.G.E.) met vitamin C, verhelderend, verstevigen, voeden en 

herstellen: 99 
B-Calm: de huid kalmeren, voor extreem gevoelige, intolerante huid, couperose, 

rosacea… €90 
Timexpert SRNS: algemene huidverjonging, gelaat krijgt meer volume: €95 
Timexpert Rides: verminderen en verwijderen van statische en dynamische 

rimpels: €110 
Timexpert lift(in): expertverzorging die de huid lift, opvult en de 

gelaatscontouren opspant €110 
 

DR. Renaud lifting behandeling met hals en schouders: € 62 
Active Re-hydraterende behandeling: € 62 

Mannen verzorgingingen 
 



 
 

 

Classics 
Ontdekkingsverzorging: intake-huidanalyse-huidverzorging-productadvies €79 

Ligne option: hydraterend, zuiverend of opspannend €65 
Purexpert: onzuivere huid €72 

Mini gelaatsverzorging: reinigen, peeling, masker, tonic, crème: €45 
Jeugdbehandeling: mini gelaatsverzorging tot en met 18 jaar: € 35 

 
Expert - huidverbeterend 

For Men: geeft de huid energie en vitaliteit, verwijderd afvalstoffen, met 
vitamine C: €80 

Timexpert SRNS: algemene huidverjonging, gelaat krijgt meer volume: €95 
 

Lichaamsverzorging 
 

Reiniging en peeling van de rug: € 40 
Reiniging en peeling lichaam: € 65 

Massage rug nek en schouders: € 35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  Huidverbetering Celestetic 
 



 
 

 

Multitechniek behandeling: egaler en zachter huidbeeld, mooie GLOW €160  
 
- Huidanalyse met de Light Skin 
- Gelaat reinigen en zachte scrub 
- Grondige reiniging met de hydrapeel II (hydromicrodermabrasie) 
- Peel 2.O (chemische fruitzuurpeeling)  
- Microneedling met de C-pen II + C-EM serums 
- Fotobiomodulatie met de Bio led 
- Afsluiten met serum en SPF dagcrème 

 
Multitechniekbehandeling kuur 4 behandelingen: €595 
 
Kuur van 4 behandelingen om de twee weken, inbegrepen: reinigingsproduct + 
Ultimate protect dagcrème SPF 30 
 
Hydrapeel behandeling: Dieptereiniger duur 30min. €65 
 
Reiniging - scrub - hydrapeel – serum - créme 
 
Hydrapeel-Led behandeling: Dieptereiniger met Bio Led duur 50 min. €85 
 
Reiniging – scrub- hydrapeel – Bio Led – serum – crème 
 
Chemische fruitzuur peeling – Peel 2.O: duur 30 min. €75 
Reiniging – scrub – Peel 2.0 – créme 
 
Chemische peeling extra: Duur 50 min. €95 
Reiniging – Hydrapeel – Peel 2.0- Bio Led – serum – crème 
 
Microneedling extra: Duur 60 min. €105 
Reiniging – Hydrapeel – Micrneedling – Bio Led – serum – crème Behandeling  
 
Bio Led: als supplement bij een gelaatsverzorging: Stimuleert de aanmaak van 
collageen en elastine €25 
 

 
 
 
 


