Make-up - Wenkbrauwen - Workshops

www.marlebeau.be

BROW BAR
Finishing touch with power of 3

Basis
Waxing/threading:
Brows (15min.)						

€13,50

Brow shaping (eerste behandeling)			

€19,50

Lip							

€13,50

Chin							

€13,50

Cheeks						

€13,50

Jaw							

€13,50

Nose							

€13,50

Full Face						

€60,00

Tweezing (met pincet):
Brows							€16,50
Lip							€16,50

Tinting
BROW tinting 						

€16,00

LASH tinting 						

€16,00

LASH & eyeBROW tinting 				

€30,00

OUR FAVOURITE
BEAU BROWS - €32.50

BROW BAR
Finishing touch with power of 3

Microblading
First appointment 					

€295,00

After 6 months						

€75,00

After 1 year						

€125,00

After 2 years						

€275,00

Men’s corner
Waxing/threading:
Nose (15min)						

€14,50

Brows (15min)						

€14,50

Middle of the brows					

€5,00

Cheekbones/beardlines				

€10,00

More than beauty

MAKE-UP BAR
Quick touch-up - €15,00
Power of 3 van Jane Iredale (15min)
Foundation – bronzing – fixation spray
Wake up make-up - €45,00
Hedendaagse stralende make-up. Perfect voor iedere dag (30min).
After hours make-up - €75,00
Wil je net dat ietsje meer, kies dan voor onze after hours make-up (1u).
Bruidsmake-up + proef - €110,00
Tijdens de proefmake-up gaan we samen kijken wat het beste bij jou past.
En op de mooiste dag van jouw leven toveren wij je om tot een mooie prinses.
Dit kan op locatie binnen Hasselt (tot ongeveer 10km van de zaak) - €150,00

Mag het wat meer zijn?
We zorgen ook voor aangepaste formules op maat.
• Vrijgezellenfeest
• Kleine groepen
• Verjaardagsfeest
•…

Be your own
kind of beautiful

WORKSHOPS
Wil jij een gezellige tijd beleven met je mama/dochter of met je vriendinnen?
Twijfel dan niet en schrijf je in voor onze gezellige en leerrijke workshops via
hasselt@marlebeau.be of neem telefonisch contact op: 011/24 29 09!

Beau brows - €30,00
Zelf je wenkbrauwen stylen en shapen voor een snelle touch-up.
All day everyday make-up - €50,00
Laat je natuurlijke schoonheid stralen dankzij de gezonde minerale make-up van
Jane Iredale.
Specials: smokey eyes, powerbrows
Our favourite: skin complete - €95,00
Bij deze workshop gaan we samen kijken hoe we je huid het best kunnen verzorgen.
We bekijken welke producten het meest geschikt zijn voor jouw huid en zorgen zo
voor de juiste keuze in make-up en reiniging.

A healthy skin is
a happy skin

De workshops kunnen afzonderlijk gevolgd worden tot max. 4 personen. Bij aankoop van min. 2 producten geniet je van
onze klantenkorting van 7%. Je kan Bar Beau ook afhuren voor bedrijven, teambuildings, vriendinnengroepen enz. Dan
gaan we een formule opstellen die het beste past bij je wensen.

