Bodysugaring
Veilig ontharen! Haartjes weg, zachte huid.

Vind je harsen ook vervelend? En heb je nog nooit een bodysugaring behandeling ervaren? Probeer het
eens. Grote kans dat je nooit meer anders wilt. In tegenstelling tot regulier harsen worden bij bodysugaring
je haartjes verwijderd, je huid niet. Omdat de sugaring pasta niet aan je huid hecht (wat bij traditionele
wax wel het geval is). Je haar blijft meestal langer weg dan bij traditioneel waxen. In het begin 3-4 weken.
Naar verloop tot ca 6 weken. Haargroei wordt bij de meeste mensen minder. De huid voelt na de
behandeling heerlijk zacht aan, omdat dode huidcellen meegenomen worden.
Bodysugaring is een effectieve, eeuwenoude ontharingsmethodiek. In landen als Brazilie en Israël is het de
meest gebruikte ontharingsmethode. De pasta die gebruikt wordt is een mix van o.a. suiker en citroen. En
is zo zuiver dat je deze kan eten (nog lekker ook!)
NB: het mooiste resultaat krijg je als je haartjes ca een centimeter zijn. Anders is het lastiger de haren te
verwijderen. En komen de stoppeltjes van de haartjes die je met het scheren weg hebt gehaald – en dus
met sugaren niet mee genomen worden omdat ze nog onderhuids zitten of ienieminie zijn - naar boven.
Dat is zonde voor het resultaat. Een centimeter haar is drie of vier weken niet scheren bij de meeste
mensen. Eventueel haartjes die oppiepen met een pincet weghalen.
Prijslijst bodysugaring
- gezicht (bovenlip, kin, hals/zijkant, wenkbrauw)
- oksels
- onderarmen
- bikinilijn
- bikinilijn Brazilian
- onder- of bovenbenen
- onder- en bovenbenen
- rug

€ 16- € 31
€ 18
€ 26
€ 28
€ 38,50
€ 31
Vanaf € 46
Vanaf € 33

Ben je student? Dan krijg je 10% korting op vertoon van je studentenkaart.
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