Lylantse baan 3
2908LG Capelle a/d Ijssel
www.diversenederland.com
Prijzen zijn incl. 21% BTW

Face Contour (Botox effect) & Huid verjonging

Losse prijs

Pakket

Huid verjonging Gezicht (60 min 6 behandelingen + 1 Gratis) 1 behandeling per week
€ 100,00
Huidveroudering vormt een belangrijke oorzaak voor veel cosmetische ingrepen. Met deze face
contour treatment zullen de rimples verwijderd worden, zonder dat je hiervoor jarenlang metr
zalfes moet smeren.
Huid verjonging Hals & decolleté (50 min 6 behandelingen + 1 gratis) 1 behandeling per week € 100,00
Bij vrouwen is het decolleté een veel behandeld gebied. Met de jaren wordt de huid minder
stevig. Bij het decolleté zien we daarbij vaak dat rimpels ontstaan. Met deze treatment wordt de
huid verstevigd en zal een verjongend effect ontstaan.
Onderkin (50 min 6 behandelingen + 1 gratis) 1 behandeling per week
€ 75,00
Onderkin en dubbelkin zijn veel voorkomende benamingen voor vetophoping onder de kin. Een
hardnekkig probleem waar veel Nederlanders last van hebben. Het lichaam heeft de onderkin
als één van de favoriete plekken om overtollig vet op te slaan. De ‘dubbele kin’ is naast de
behandeling van de buik één van de meest populaire behandelingen onder mannen. Wij kunnen
de onderkin afrekenen, zonder operatie, zonder chirurgische onderkin correctie!

€ 600,00

Huid verbetering

Losse prijs

Pakket

Pigment & littekens verbetering ( 60 min 6 +1 gratis) 1 behandeling per week
Het kan voorkomen dat pigmenten niet netjes verdeeld wordt. Hierdoor ontstaan
pigmentvlekken, bijvoorbeeld in de vorm van sproetjes of ouderdomsvlekken. Met deze huid
verbeteringstreatment bieden wij een oplossing.
Acne behandeling & acne littekens v.a. (45 min 6 behandelingen + gratis producten voor
nabehandeling)
Deze treatment verminderd harnekkige acne en vervaagd acne littekens.

€ 75,00

€ 450,00

€ 75,00

€ 450,00

Body Contour (afslank effect) & Huid versteviging

Losse prijs

Pakket

Buik vet verbranden (40 min 10 behandelingen + 2 gratis) 2 behandelingen per week
Deze body treatment zorgt voor een vermindering van de omtrek en voor cellulite verbetering.
Met deze treatment wordt op een natuurlijk manier 20-25% van het aanwezige vet in het
behandelgebied verwijderd worden. buikvet verbranden zonder oefeningen of schema's is nooit
zo makkelijk geweest!
Cellulities vermindering Dijen en Benen ( 60 min 10 behandelingen + 1 gratis) 2 behandelingen
per week
Deze body treatment zorgt voor cellulite verbetering. Na een behandeling zie je al resultaten,
zonder oefeningen of schema's is nooit zo makkelijk geweest!
Brazillian Butt Lift (55 min 10 behandelingen + 2 gratis) 2 behandelingen per week
Deze body treatment zorgt voor de brazian butt lift effect.
Small waist & Rug (incl. lovehandels) (60 min 10 behandelingen + 2 gratis) 2 behandelingen
per week
Afvallen op je heupen is niet zo eenvoudig. Met deze body treatment krijg je na enkel
behandelingen een smaller taille, zonder dat je een operatie moet ondergaan. in minder dan een
uur heb je slankere heupen! Deze body treatment zorgt ook voor het aanpakken en wegwerken
van de love handles, zonder dat er een operatie aan te pas komt.
Armen (75 min 10 behandelingen + 2 gratis) 2 behandelingen per week
* De resultaten en ervaringen kunnen verschillen per patiënt

€ 85,00

€ 850,00

€ 85,00

€ 850,00

€ 85,00

€ 850,00

€ 85,00

€ 850,00

€ 75,00

€ 750,00

Acryl nagels incl. gellak

Kort

Normaal

Lang

Nieuwe set Acryl nagels (simple, één kleur) (120 min.)
Nieuwe set Acryl nagels (meerdere kleuren) (120 min.)
Nieuwe set acryl ombre (120 min.)
Nieuwe set acryl french (120 min. )
Opvullen Acryl nagels (simple, één kleur) (120 min.)
Opvullen Acryl nagels (meerdere kleuren) (120 min.)
Opvullen acryl ombre (120 min.)
Opvullen acryl french (150 min. )

€ 25,00
€ 35,00
€ 30,00
€ 35,00
€ 20,00
€ 30,00
€ 25,00
€ 30,00

€ 30,00
€ 40,00
€ 35,00
€ 40,00
€ 25,00
€ 35,00
€ 30,00
€ 35,00

€ 35,00
€ 45,00
€ 40,00
€ 45,00
€ 30,00
€ 40,00
€ 35,00
€ 40,00

Nagel repair (Basic) Max. 3 vingers (35 min.)

€ 3,00

€ 600,00

€ 450,00

Nagel Repair (Design) Max 3 vingers (40min)

€ 5,00

Extra's
Steentjes (per steen)
Swarovski steentjes (per steen)
Extreem grote stenen (per steen)
Design (e.g. glitter, paint)
3D Design

€ 0,25
€ 0,50
€ 1,00
€ 5,00
€ 10,00

Gelnagels incl. gellak

Kort

Normaal

Lang

Nieuwe set Gel nagels (simple, één kleur) (75 min.)*
Nieuwe set Gel nagels (meerdere kleuren) (75 min.)
Nieuwe set Gel ombre (75 min.)
Nieuwe set Gel french (75 min. )
Opvullen Gel nagels (simple, één kleur) (75 min.)
Opvullen Gel nagels (meerdere kleuren) (75 min.)
Opvullen Gel ombre (75 min.)
Opvullen Gel french (75 min. )
* Prijs kort geldt ook voor natuurlijke nagels

€ 35,00
€ 45,00
€ 40,00
€ 45,00
€ 30,00
€ 40,00
€ 35,00
€ 40,00

€ 40,00
€ 50,00
€ 45,00
€ 50,00
€ 35,00
€ 45,00
€ 40,00
€ 45,00

€ 45,00
€ 55,00
€ 50,00
€ 55,00
€ 40,00
€ 50,00
€ 45,00
€ 50,00

Nagel repair per vinger (Basic) Max. 3 vingers (35 min.)
Nagel Repair per vinger (Design) Max 3 vingers (40min)

€ 4,50
€ 6,00

Acryl verwijderen (30 min)
Teennagels set (60 min)
Teennagels opvullen (60 min)

€ 15,00
€ 25,00
€ 20,00

Manicures
Little diva (t/m14 jaar) (30 min.)
Diverse Signiture manicure (45 min.) - zonder extra's

€ 19,00
€ 30,00

The Diverse Experience manicure (60 min.) - zonder extra's

€ 40,00

Nagellak
Gellak

€ 5,00
€ 7,50

Pedicures
Little diva (t/m14 jaar) (30 min.)

€ 19,00

Diverse Signiture pedicure (45 min.) - zonder extra's

€ 35,00

The Diverse Experience pedicure (60 min.) - zonder extra's
Nagellak
Gellak

€ 45,00
€ 5,00
€ 7,50

Wenkbrauwen & Wimpers
Epileren wenkbrauwen (15 min. )
Epileren wenkbrauwen en bovenlip (20 min. )
Epileren kin, bovenlip of hals (30 min.)
Epileren wenkbrauwen, bovenlip en kin (30 min.)
Epileren hele gezicht (45 min.)
Verven wenkbrauwen (20 min.)
Epileren en verven wenkbrauwen (30 min.)
Epileren en verven wenkbrauwen en verven wimpers (30 min.)
Epileren wenkbrauwen en verven wimpers (30 min.)
Epileren gezicht/wenkbrauwen en hals met touw incl. verven wenkbrauwen en wimpers (45
min.)
One by One (nieuwe set) (90 min.)
Nazorg na 2 weken (60min.)
Nazorg na 3 weken (60min.)
Nazorg na 4 weken (60min.)
Wimperextensions verwijderen (45min.)
Wimpers verven (20 min.)
Volume wimper extentsions (Nieuwe set) (120min.)
wimpers opvulln na 2 weken (90 min.)
wimpers opvulln na 3 weken (90 min.)
*Na 5 weken wordt een nieuwe set berekend.

€ 6,50
€ 8,50
€ 5,00
€ 12,50
€ 19,00
€ 5,50
€ 15,50
€ 20,00
€ 17,50
€ 25,00
€ 75,00
€ 30,00
€ 40,00
€ 50,00
€ 15,00
€ 12,50
€ 85,00
€ 45,00
€ 55,00

Ontharen (wax)
,

Wenkbrauwen (20 min.)
Bovenlip of kin (20 min.)
Bovenlip en kin (20 min.)

€ 0,00
€ 7,50
€ 10,00

Wenkbrauwen en bovenlip (20 min.)
Wenkbrauwen, bovenlip en kin (30 min.)
Kaak en wangen (20 min.)
Bovenlip, kin, kaak, wangen (30 min.)
Onderbenen of bovenbenen (45 min.)
Gehele benen (20 min.)
Gehele benen en bikinilijn (60 min.)
Bikinilijn (45 min.)
Brasil bikinilijn (streepje) (45 min.)
Oksels (20 min.)
Onderarmen of bovenarmen (20 min.)
Gehele armen (30 min.)
Rug (30 min.)
Schouders (30 min.)
Buik (20 min.)
Borst (20 min.)
Gezicht/wenkbrauwen en hals incl. verven wenkbrauwen en wimpers (45 min.)

€ 10,50
€ 17,50
€ 18,00
€ 23,00
€ 27,50
€ 35,00
€ 50,00
€ 22,00
€ 29,00
€ 17,50
€ 20,00
€ 25,00
€ 33,00
€ 24,00
€ 24,00
€ 30,00
€ 30,00

Facials
Facial Basis (45 min.)
Reiniging, dieptereiniging, masker en crème
Luxe Facial (60 min.)
Reinigen, Diepte reinigen, wenkbrauwen epileren/harsen, masker & dag creme
Royal Facial (90 min.)
Reinigen, Diepte reinigen, wenkbrauwen en bovenlip epileren/harsen, peeling, massage, masker
& dag creme
Party time (60 min.)
Ideaal voor als je naar een feestje gaat! Reinigen, peeling, snel mooi masker, dagverzorging,
make-up.
Hydraterende Facial (60 min.)
Deze hydraterende facial is speciaal voor mensen met een droge huid. Hydratatie is de sleutel
tot welzijn: de huid heeft bescherming nodig. De huid wordt gehydrateerd en tegelijkertijd wordt
haar jeugdigheid beschermd en behoed voor de schadelijke effecten van vervuiling.
Onzuiverheden Facial (60 min.)
Deze facial zorgt voor een betere huidtextuur en is geschikt voor de gemengde tot vette huid
met onzuiverheden. Puistjes worden aangepakt en uitgedroogd. Er wordt een zwarte masker
gebruikt om talg en dode huidcellen te verwijderen.
Egaliserende Facial (60 min.)
Bij deze facial staat het egaliseren van huid centraal. Ongeacht je huidtype: je huid ziet na de
behandeling er egaal, harmonieus en lumineus uit. De onregelmatigheden zijn verminderd en de
huid hervindt haar oorspronkelijke uitstraling.
Anti-aging Facial (60 min.)
Er wordt tijdens deze anti-agingbehandeling een speciale serum gebruikt dat rimpelvorming
tegengaat. Na een aantal behandelingen worden de rimpels minder zichtbaar. Het ontstaan van
nieuwe rimpels wordt tegengegaan en de huid wordt glad gestreken.
Aquatherm treatment (90 min)
De aquatherm lijn is een productlijn voor de gevoelige huid. Deze producten bevatten bronwater
uit de Salies-de-Béarn in de Franse Pyreneeën. Vermindert irritaties en roodheden. Deze
behandeling bestrijd de overgevoelige huid met een combinatie van kalmerende bestanddelen.
Er wordt onder andere gebruikt gemaakt van thermaal bronwater, de samenstelling van dit
water versterk de afweerfunctie en vermindert daardoor de gevoeligheid van de huid. De
resultaten zijn tijdens de behandeling al direct zichtbaar en voelbaar. De huid zal weer een egale
teint vertonen en de huidskleur zal ook iets verlicht zijn. Ook zal de doorbloeding weer
gestimuleerd zijn.
Na een kuur van 4 behandelingen zal het mooiste resultaten worden behaald.
Collageen treatment (90 min.)
Naarmate we ouder worden gaat ook het collageen gehalte in de huid verloren. De gevolgen
hiervoor zijn dat de huid dunner wordt en verslapping gaat vertonen. Met het Collageen
treatment wordt het collageen gehalte in de huid weer sterks opgehoogd. Een sterk
hydraterende behandeling met een weefselverstevigend masker die zorgt voor een optimale
vochtbalans van de huid. De huid herstructureert met een onmiddellijk verjongend effect. Deze
behandeling bestaat uit: Reiniging gelaat, hals en decolleté, enzymatische peelings, immasseren
ampul, massage gelaat-nek-decolleté, Collageen vlies masker en verzorgende dagcreme. Na de
behandeling zullen de rimpels tot wel 75% verminderd zijn. Ook de spanning van de huid is
verhoogd. Het perfecte resultaat blijft 5 tot 7 dagen zichtbaar en zal dan langzaam afnemen.
Deze behandeling is zeer geschikt voor wanneer u er een speciale gelegenheid op u best eruit
moet zien.
Microdermabrasie
Microdermabrasie is het gecontroleerd verwijderen van de bovenste laag van de opperhuid. De
“Diamond Peel” is een mechanische peeling op basis van een diamantschijfje. Microdermabrasie
maakt de huid gladder, reinigt verstopte poriën, verwijdert dode huidcellen, stimuleert de
aanmaak van nieuwe cellen, egaliseert de huidskleur, verbeterd de bloedcirculatie en verhoogt
de aanmaak van collageen en elasticiteit. Door verschillende koppen te gebruiken is het mogelijk
om elk type huid en elke huidplooi, zelfs de meest gevoelige huiden, te behandelen. Deze
verschillende koppen, grove en fijne, garanderen een effectieve peeling voor elk huidtype.
Behandeling bestaand uit: Reiniging van de huis, voorpeeling, vapozone (stomen),
microdermabrasiebehandeling.
Behandeling gezicht (60 min.)
Behandeling gezicht en hals (75 min.)

€ 35,00
€ 45,00
€ 60,00
€ 55,00

€ 75,00

€ 85,00

€ 85,00

€ 95,00
€ 70,00

€ 85,00

€ 65,00
€ 75,00

Kuur gezicht (5 behandelingen +1 gratis)
Kuur gezicht en hals (5 behandelingen +1 gratis)
Kennismakingsprijs voor de eerste behandeling

€ 325,00
€ 375,00
€ 55,00

Tandenbleken

€ 55,00

Tot 7 tinten lichter, 1 sessie, 3 rondes, kleuranalyse voor-en achteraf.

Halflang (1014 inch)

Haarbehandelingen

Kort (≤ 8 inch)

Enkel:
Haar wassen en föhnen (40 min.)
Föhnen (20 min.)
Stijlen (20 min.)
Knippen (puntjes) (10 min.)*
Model Knippen (25 min.)*
Bruidskapsel
* vaste prijs

€ 15,00
€ 12,50
€ 17,50
€ 10,00
€ 35,00
Op aanvraag

€ 25,00
€ 22,50
€ 27,50

€ 45,00
€ 25,00
€ 47,50
€ 35,00
€ 32,50

€ 55,00
€ 35,00
€ 52,50
€ 45,00
€ 42,50

Standaard
Model wassen, knippen en föhnen (65 min.)
wassen, puntjes knippen en föhnen (50 min.)
Model wassen, knippen, föhnen en stijlen (85 min.)
Wassen, puntjes knippen, föhnen en stijlen (70 min.)
model wassen, föhnen en stijlen (60 min.)
Kinderen (t/m 14 jaar):
Coupe knippen t/m 14 jaar (25 min.)
Kids twisten & vlechten* (75 min.)
Algemene haar accessoires voor kinderen - vanaf
*Kosten van de haar (door ons geleverd) komen boven op de prijs
Kleuren
Kleuren met eigen verf (75 min.)*
Kleuren (zwart verven) (75 min.)*
Watergolven (60 min.)*
* vaste prijs

Vaste prijs per kind
€ 20,00
€ 30,00
€ 5,00

€ 40,00
€ 25,00
€ 20,00

Kort (≤ 8 inch)

Halflang (10Lang (16 inch ≥)
14 inch)

Kleuren (1 Kleur) (75 min.)
Kleuren (meerdere Kleuren) (90 min.)

€ 35,00
€ 45,00

€ 52,50
€ 65,00

Kleuren uitgroei (max 3 cm) (75 min.)*
Highlights (10 folies) (85 min.)*
Highlights (20 folies) (95 min.)*
Highlights (30 folies) (105 min.)*
Highlights (40 folies) (115 min.)*
Highlights (50 folies) (125 min.)*
* vaste prijs

€ 45,00
€ 45,00
€ 50,00
€ 55,00
€ 60,00
€ 65,00

Omvorming

Kort (≤ 8 inch)

Halflang (10Lang (16 inch ≥)
14 inch)

Permanent (incl. Knippen) (90 min.)
Relaxing (75 min.)
Straighten / relaxen (incl. puntjes knippen) (85 min.)
Straighten / Relaxen met eigen product (75 min.)
Straighten / Relaxen voor studenten (75 min.)
Relaxen olive oil special (75 min.)

€ 57,50
€ 75,00
€ 85,00
€ 55,00
€ 50,00
€ 85,00

€ 75,00
€ 85,00
€ 95,00
€ 65,00
€ 60,00
€ 95,00

Relaxing uitgroei (binnen 4 maanden) (75 min.)
Relaxen heren (75 min.)
Relaxen heren (alleen bovenhoofd) (60 min.)

€ 75,00
€ 55,00
€ 40,00

Dreads & vlechten

Kort (≤ 8 inch)

Dreads zetten eigen haar (150 min.)
Dreads invlechten met nepdreads (180 min.)
Dreads bijwerken (per uur)
Twists (150 min.)
Dreads verwijderen (60 min.)

€ 200,00
€ 230,00
€ 35,00
€ 150,00
€ 50,00

Cornrows (platte vlechten op de hoofdhuid)

Alleen eigen haar

€ 60,00
€ 75,00

€ 90,00
€ 95,00
€ 105,00
€ 90,00
€ 75,00
€ 105,00

Halflang (10Lang (16 inch ≥)
14 inch)
€ 300,00
€ 330,00

€ 375,00
€ 405,00

€ 250,00

€ 325,00

Met eigen
nephaar

Met nephaar
(door ons
geleverd)*

Twee grote vlechten (30 min.)
Per extra vlecht (tot max. 4 vlechten) (5 min.)
Alleen voorkant (45 min.)
Hele hoofd (60 min.)

€ 20,00
€ 5,00
€ 25,00
€ 35,00

Losse vlechten

Alleen eigen haar

Tot de kin (4 uren)
Tot de schouders (6 uren)
Tot de schouderbladen (8 uren)
Tot de (onder)rug (8+ uren)
Invisible braids (8 uren)
Crochet braids (8 uren)
Vlechten verwijderen - Kort (≤ 8 inch) (30 min.)
Vlechten verwijderen - Halflang (10-14 inch) (40 min.)
Vlechten verwijderen - Lang (16 inch ≥)) (60 min.)
*Kosten van de Nephaar (door ons geleverd) komen boven op de prijs

€ 65,00
€ 80,00
€ 90,00
€ 105,00
Vanaf €100,Vanaf €100,€ 45,00
€ 55,00
€ 60,00

Weaven

Kort (≤ 8 inch)

Weave (enkele bundel) (2 uren)
Per extra bundel (30 min.)
Volledige weave (excl. haar) (2,5 uren)
Lace wig (excl. haar) (1,5 uren) vanaf*
*Kosten van de haar (door ons geleverd) komen boven op de prijs

€ 45,00
€ 25,00
€ 95,00
€ 145,00

Weave verwijderen
Per (dubbele) baan (5 min.)
Full head (20 min.)
Full head incl. vlechten (30 min.)
Extensions
Micro rings inzetten* (90 min.)
Micro rings (per plukje)
Wax
Micro rings plukjes verwijderen (per plukje) (5 min.)
Micro rings wax verwijderen (per plukje) (5 min.)
*Kosten van de haar (door ons geleverd) komen boven op de prijs
Ingegroeide haarbehandelingen
Ingegroeide baard - Basis (30 min.)
Verwijderen van ingegroeide baard en talg
Ingegroeide baard - Luxe (30 min.)
Verwijderen van ingegroeide baard en talg, scrub en masseren van het gezicht
Ingegroeide baard (60 min.)
Ingegroeide baard - 4 behandelingen (45 min.)
Ingegroeide haren verwijderen (30 min.) (overige lichaamsonderdelen)
Ingegroeide haren verwijderen (60 min.) (overige lichaamsonderdelen

€ 10,00
€ 20,00
€ 25,00

Inzetten
€ 30,00
€ 1,00
€ 0,80
€ 0,30
€ 0,50

€ 20,00
€ 40,00
€ 60,00
€ 120,00
€ 50,00
€ 100,00

Visagie (Make up)
Dag make-up (30 min.)
Avond/gala make-up (45 min. )
Bruidsarrangement
(bruidsmake-up + proef met ampul)
Bruidsvisagist op locatie (excl. Vervoerkosten- €0,19 per km)
(bruidsmake-up + proef met ampul
Bruidsarrangement incl.gezichtsbehandeling (luxe facial)
Bruidsmake-up voor moeder of vriendin

€ 35,00
€ 45,00
€ 95,00
€ 125,00
€ 175,00
€ 40,00

€ 25,00

Vanaf €25,00

€ 30,00
€ 40,00

Vanaf €30,00
Vanaf €40,00

Met eigen
nephaar

Met nephaar
(door ons
geleverd)*

€ 75,00
€ 90,00
€ 100,00
€ 115,00

Vanaf €75,00
Vanaf €90,00
Vanaf €95,00
Vanaf €110,00

Halflang (10Lang (16 inch ≥)
14 inch)
€ 55,00
€ 35,00
€ 105,00

€ 60,00
€ 40,00
€ 110,00

