
ADVIES & NIEUWE KLANTEN

 

PRIJS
LIJST
ONTDEK AL ONZE TARIEVEN EN
CONTACTEER ONS GERUST 
VOOR MEER INFO

Advies zonder behandeling 

Ben je op zoek naar een aanpak voor je huid die écht resultaat geeft? Dan is een GRATIS ANALYSE de eerste 
stap (een plekje reserveren is verplicht). We identificeren je huidtype of lichaamstype en brengen eventueel 
risicofactoren en huid- of lichaamsproblemen in kaart. We adviseren je vrijblijvend over een juiste 
verzorgingsroutine voor thuis en/of een behandelplan in ons salon. Optie: Dit kan steeds ook in combinatie 
met een behandeling.   

Huidadvies   Gratis  

Lichaamsadvies   Gratis  

Eerste Ontdekkingsbehandeling met advies 

Ontdekkingsbehandeling gelaat   €129,00 

Dit mag je verwachten:  Invullen van huidfiche en anamnese, Huidanalyse op 3 niveaus: Light up scanner  Skin 
analyser in de adviesstudio, LPG photo analyser,  Reiniging, peeling, lotion, Individuele testfase, Masker met 
aangepaste concentraten, Massage met sonoforese, Ledtherapie, kleurenlichttherapie, Aangepaste 
bescherming + nabespreking  (Duurtijd: 120min)   

Behandeling op advies 

 Een bezoekje aan Harmony Concept maakt deel uit 
van een persoonlijk traject.  Door dit maatwerk kan 
de behandeling variëren van prijs. 

Vanaf €85,00 



 

 

SKIN 

Huidboost (Evenwicht herstellende behandeling) 

Huidverbetering (Behandelingen voor een gezonde huid)   

          Behandelingen voor een gevoelige huid 

Behandelingen voor Acne/ Littekens/ Combi  

Behandelingen voor Pigmentatie  

Huidverjonging  

Opvolging 

Advies voor bestaande klanten   Gratis  

Producten ophalen/ aankopen zonder advies   Gratis  

Producten aankopen met kort advies   Gratis  

      Opera masker (led therapie) €45,00 
      Intens facial led systeem (led therapie) €60,00 
      Seizoenbehandeling €60,00 

Onze top behandelingen van €85,00 tot €95,00 
Optionele behandeling afhankelijk van de staat van de huid. Deze wordt uiteraard op,              
voorhand besproken van €99,00 tot €115,00.

Onze top behandelingen van €85 tot €95 
Optionele behandeling afhankelijk van de staat van de huid. Deze wordt uiteraard op    
voorhand besproken van €125 tot €145.

Onze top behandelingen van €85 tot €125 
Optionele behandeling afhankelijk van de staat van de huid. Deze wordt uiteraard op voorhand 
besproken van €139 tot €170 met extra thuisproduct.

Onze top behandelingen van €85 tot €130 
Optionele behandeling afhankelijk van de staat van de huid. Deze wordt uiteraard op voorhand 
besproken van €139 tot €150 met extra thuisproduct.
Extra Optionele peeling behandeling aan €269 (voor 2 gelaatsbehandelingen in 1 week met 
thuisproduct) 



Hydrafacial (met extra lip- en handbehandeling)  

Vier behandelingen in èèn Hydrafacial toepassing 

Exfolieert de dode huidcellen en extraheert onzuiverheden met een vacuüm tip, terwijl 
tegelijkertijd de onderliggende huidlagen een infuus krijgen met actieve serums die de huid diep 
schoonspoelen, optimaal hydrateren, en de huid verzadigen met antioxidanten met 
langetermijneffect in de huid. 

De Hydrafacial Combinatiebehandelingen  

We combineren verschillende technieken en apparatuur met elkaar om zo de beste resultaten te 
bekomen. Deze combinatiebehandelingen zijn afhankelijk van de staat van de huid. Deze 
worden uiteraard op voorhand besproken.  

Microneedling (M-pen)  

  

Clarifying  ( + led therapie) €159,00 
Deluxe (+ led therapie en booster) €179,00
Platinum ( + led therapie en premium booster) €199,00 
Platinum+ ( + led therapie, lymfedrainage en premium booster) €219,00 
Keravive hoofdhuidbehandeling per keer €495,00
Keravive kuur van 3 behandelingen €1300,00 (Als u in 1 keer betaalt voor de 3 behandelingen 
is €1300,00 i.p.v €1485,00) 

Onze topbehandeling van €130,00 tot €185,00 
Optionele behandeling van €199,00 tot €244,00 

Ogen €65,00 
Handen €65,00
Facial €90,00
Hals, decollété €120,00 
Volledig gelaat  €150,00 
Volledig gelaat + handen €190,00

Harmony concept is jouw huidverbeteringsdeskundige en expert 

voor de verjonging van je huid. 

Bekijk ook zeker onze voordelige 5+1 abonnementen.  

Aarzel niet om meer info te vragen. 



BODY 

LPG endermologie

 

LPG endermologie gelaat   Menu per zone: Oogcontour rimpels, ogen kringen & 
wallen, mond, dubbele kin, ovalaal nek, décolleté, 
handen 

10’ LPG endermologie voor €20,00 
20’ LPG endermologie voor €35,00 
30’ LPG endermologie voor €50,00  

Ontdekkingsbehandeling LPG endermologie lichaam  30’ LPG endermologie behandeling aan €50,00  

Deze sessie is gratis bij het opstarten van een 
behandelingskuur  

LPG – cellulite & silhouette behandeling   Menu per zone: Armen, rug, taille, buik, rijbroek, 
billen, benen, knieën, enkels   

30’ LPG endermologie €50,00 
40’ LPG endermologie €70,00  

LPG – Cellulitis killer behandeling   Het vernieuwde protocol voor cellulitis combineert 
LPG met manuele massagetechnieken en 
aangepaste producten.   

30’ LPG endermologie + 10’ 
massagetechnieken €65,00 

  Harmony concept is jouw expert voor LPG endermologie behandelingen. 

Bekijk ook zeker onze voordelige kuurplannen.  

Aarzel niet om meer info te vragen. 



Permanente laserontharing  

 

Suikerontharing  

 

Externe specialist op vaste dagen – Laserontharing   

Bekijk hier de prijslijst   https://mijn.laserontharing.be/be/gratis-consult 

Wenkbrauwen   €14,00 

Bovenlip   €12,00 

Kin   €12,00 

Oksels   €18,00 

Armen   €35,00 

Rug   €40,00 

Onderbenen   €35,00 

Bovenbenen   €35,00 

Volledige benen   €55,00 

Bikini   €15,00 

Bikini (streepje)   €26,00 

Bikini (full wax)   €45,00 

Zoals op vele diensten bieden wij u een extra korting bij combinatie behandelingen van suikerontharing. 
Aarzel niet om meer info te vragen!  



Massages  

 

Wellness arrangementen 

 

Relax ritueel   €69,00 

Lavasteen ritueel   €85,00 

Deluxe ritueel   €85,00 

Zwangerschapsmassage   €85,00 

Lente arrangement voor één persoon   €110,00 EXTRA TOPPING: Gelaatsverzorging (+€30) 

Zomer arrangement voor één persoon   €110,00 EXTRA TOPPING: Gelaatsverzorging (+€30) 

Herfst arrangement voor één persoon   €110,00 EXTRA TOPPING: Gelaatsverzorging (+€30) 

Winter arrangement voor één persoon   €110,00 EXTRA TOPPING: Gelaatsverzorging (+€30) 

Voor twee personen 

Lente arrangement voor twee personen   €199,00  EXTRA TOPPING: Gelaatsverzorging (+
€40) 

Zomer arrangement voor twee personen   €199,00  EXTRA TOPPING: Gelaatsverzorging (+
€40) 

Herfst arrangement voor twee personen   €199,00  EXTRA TOPPING: Gelaatsverzorging (+
€40) 

Winter arrangement voor twee personen  €199,00  EXTRA TOPPING: Gelaatsverzorging (+
€40) 



BEAUTY  

Manicure & pedicure  

 

Lash lifting  

 

Manicure   €30,00 

Luxe manicure (peeling + pakking)  €35,00 

Lakken van de nagels   €10,00 

Nagelstyling (permanente nagellak)   €40,00 

Biab (flexibele gel)   €49,00 

   

Medische pedicure (1ste maal of na 6 weken)   €49,00 

Medische pedicure (onderhoud, voetpakking)   €39,00 

Lakken van de nagels   €10,00 

Gellak op de nagels   €20,00 

Lash lift (inclusief wimperkleuring)   €65,00 

Wimperkleuring   €15,00 

Wenkbrauwkleuring   €15,00 



Gelaatsverzorgingen volgens seizoen 

 

Bruid & Feest  

Lente   €60,00 

Zomer   €60,00 

Herfst   €60,00 

Winter   €60,00 

   

UPGRADE BRUSHING & MAKE-UP  kort 
haar/halflang 

All-in prijs €137,00  

UPGRADE BRUSHING & MAKE-UP   lang haar   All-in prijs €152,00 

UPGRADE KAPSELMETAMORFOSE Kort haar   All-in prijs €190,00 

UPGRADE KAPSELMETAMORFOSE Half lang haar   All-in prijs €195,00 

UPGRADE KAPSELMETAMORFOSE Lang haar   All-in prijs €200,00  

BRUID   

Bridal arrangement all-in haar & make-up: inclusief 
proefsessie, gelaatsverzorging aangepast aan je 
huid met handpakking, suikerontharing van 3 zones 
(onderbenen, oksels, bikini).

€415,00 

Bridal gelaat + ontharing: gelaatsverzorging 
aangepast aan je huid met handpakking, 
suikerontharing van 3 zones.

€135,00 

Bridal hair & make-up inclusief proefsessie €280,00 

Bridal hair inclusief proefsessie €155,00 

Bridal make-up inclusief proefsessie €135,00 



 

Total make-over  

 

FEEST    

Suite/feest hair  €55,00 

Suite/feest make-up  €55,00 

Suite/feest hair & make-up €100,00 

Total make-over arrangement €399,00  WARME ONTVANGST MET EEN DRANKJE / incl. 
LUNCH 
KLEURANALYSE Lente, zomer, herfst of winter + 
persoonlijk kleurenpalet
GELAATSVERZORGING - Duolift behandeling: 
intense gelaatsverzorging aangepaste 
concentraten
HAIR: Kleuren – snit – brushing – styling
MAKE-UP: Persoonlijk make-up advies en 
aanbrengen van de make-up look die jouw 
natuurlijke schoonheid benadrukt.  


