Openingsuren
Maandag

Voor een MOOI GEVOEL

gesloten

Dinsdag

9u tot 12u - 13u tot 18u

Woensdag

9u tot 12u - 13u tot 18u

Donderdag

9u tot 12u - 13u tot 18u

Vrijdag

9u tot 12u - 13u tot 18u

Zaterdag

9u tot 12.30u - 13.30u tot 18u

Het adres bij uitstek voor al jouw
verzorgingen op maat met persoonlijk
advies.
BEHANDELINGEN GEBEUREN ENKEL OP AFSPRAAK!
Woensdag en zaterdag kan je in de
boutique terecht voor een mooi en ruim
assortiment aan fantasiejuwelen,
handtassen, sjaals, uurwerken
en geschenkbonnen.
Je vindt er ook een kwaliteitsvol aanbod
aan verzorgingsproducten en make up
van het merk Art Deco.

Voor een afspraak of meer informatie :
AN LEFEVER
Ruddervoordsestraat 111
8210 Zedelgem

www.anlefever.be

GE LNAGE LS
WIM PE R E X T E NS IONS
GE LA ATS V E R ZOR GING
E PILAT IE S

www.anlefever.be

Gelaatsverzorging
JEUGD
Reiniging + dieptereiniging +
uitvoerig verwijderen zwarte punten +
masker + dagcrème
BASIS
Reiniging + peeling +
masker + massage + dagcrème
PLUS
Reiniging + peeling +
verwijderen zwarte punten +
gelaatsepilaties + Masker +
massage + dagcrème

Epilaties

€42

€42

Voetverzorging

Wenkbrauwen / bovenlip / kin / wangen

€8

Pedicure

€25

Onderbenen + knie

€16

Pedicure + lakken

€30

Bovenbenen

€16

Volledige benen

€27

LUXE pedicure
voetbadje + pedicure + paraffinebad

€45

Oksels

€12

Gel op teennagels

€32

Pedicure + gel op teennagels

€47

Bikini

€13 - €17

Armen

€13

Rug / borst

€20

€62

PRIMUS
Reiniging + peeling +
verwijderen zwarte punten +
gelaatsepilaties + massage + ampoule +
masker + dagcrème + dagmake-up
€72

Make Up

Spray – Tanning
Gelaat + décolleté + armen

€17

Benen

€17

Volledig Lichaam

€27

Handverzorging

Dag make-up

€20

Manicure met paraffinebad

Feest make-up

€30

GELNAGELS

Bruidsmake-up + bijhorende lippenstift

€50

Wimperverzorging

Nieuwe set met tips

€52

Bijwerking na 3 à 4 weken

€40

Reparatie per nagel

WIMPER-EXTENSIONS one by one

€24

Verwijderen + verzorgen

€5
€22

1e plaatsing + touch up na 2 weken

€90

Bijwerking na 2 weken

€35

plaatsen

€35

Bijwerking na 3 weken

€45

Verwijderen

€20

Wimper-Extensions plukjes

€25

Verven van Wimpers/wenkbrauwen

€8,50

GELISH

Waterritueel
Lichaamsscrub + Warme waterbal massage
1u15min
€65

