
  
Gelnagels 

 
Complete set nagels french, naturel of  
colorgel met verlengingen 60 € 
 
Nabehandeling van nagels 43 € 
Extra lange nagels 45 €  
Gel op eigen nagels 40 € 
Babyboom gelnagels 45 € 
 
Gelish (permanente nagellak) 30 € 
Gelish nabehandeling 38 € 
Gelish op teennagels 25 € 
 
Verwijderen van kunstnagels  
incl. manicure 25 € 
 
Nail-art per nagel vanaf  0,50 € 
 
Manicure incl. vijlen, lakken, 
scrub, masker 25 €  
 
Mini manicure incl. vijlen, verzorging  
van nagelriemen, polijsten 15 €  
 
Lakken nagels 10 € 
 
Paraffine handpakking 10 € 

 
Voetverzorging incl. 
gelish op teennagels 40 € 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Diverse 

 
Ontharingen met was 
Onderbenen 20 € 
Bovenbenen 15 € 
Onder- en bovenbenen 30 € 
Armen 15 € 
Rug vanaf  20 € 
 
Body Sugaring 
Zachtste manier van ontharingen van  
benen, oksels, bikini en gelaat. 
Gelaat                            vanaf    7 € 
Lichaam                        vanaf  15 € 
Brazilian wax                vanaf 25 € 
 
Verven wimpers 10 € 
Verven wenkbrauwen 10 €  
Epilatie wenkbrauwen vanaf    8 € 
 
Voetverzorging incl. bad, scrub, 
verwijderen eelt,  
verzorging van nagelriemen en nagels 30 € 
Lakken van teennagels   5 € 
Voetverzorging incl. gelish  40 € 
 
Feest make up 25 € 
Bruidsmake up 35 € 
 
Wimperverlenging één op één  
Nieuwe set 60 € 
Nabehandeling 55 € 
 
Wimperverlenging 2D-5D 
nieuwe set 70 € 
Nabehandeling 55 € 
 
 
 

 

 
 

Prijslijst behandelingen 
 
 

 
Provincieweg 515 9550 Hillegem 

Tel. 09 – 328 64 34 
www.instituutcosmo.be 

 
 

Openingsuren 
 

Behandelingen op afspraak: 
 

Maandag tot vrijdag van 9 tot 21 uur 
Zaterdag van 9 tot 16 uur



Cosmo huidverbeterende 
gelaatsbehandelingen  

 
Zijn afgestemd op uw huidconditie van dat moment. 
Behandelingen worden onderverdeeld naar tijdsduur, 
waarbij alle producten die de huid nodig heeft zijn 
inbegrepen. Ook dieptereiniging, massage, epileren, 
harsen of verven zijn inbegrepen. 
Een eerste behandeling duurt ca 1 uur en is inclusief 
intake, uitgebreide huiddiagnose en 
verzorgingsadvies. 
Kennismakingsbehandeling 60 € 
30 min 40 € 
60 min 75 € 
  
Acné behandeling voor de jeugd  30 € 
 
De behandelingen van Ericson Laboratoire  
Hannah       www.huidcoach.nl 
Alpha-H      www.alpha-h.nl 
 Natural Face Lift 
incl. bindweefselmassage                 vanaf 75 € 
 
 
Radio Frequent (RF) verstevigende behandeling 
Eerste keer volledige gelaatsbehandeling 75-80 € 
In kuurvorm per behandeling 50 € 
 
Dermatude Meta Therapy  microneedling– 
facelift alternatief 
Eerste keer volledige behandeling 80 € 
In kuurvorm per behandeling 50 € 
Rimpelbehandeling  40 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Inspuitingen met botox en fillers, medische peelings, 
permanente ontharing met laser, behandeling van 
spataders en couperosa, wratjes en 
huidoneffenheden – één keer in 3 maanden door een 
esthetische arts. 
 
 
Bindweefselmassage voor gelaat in kuurvorm 
10 keer  per behandeling 40€ 
Natural Face Lift massage in kuurvorm 
per behandeling 40 € 
 
5D from Paris alles-in-1 gelaatsbehandeling 
facial, peeling,bindweefsel-/lymfemassage,  
gommage 80€ 
 
 
 
Lichaamsbehandelingen 
 
Bioslimming bodywrap 
 SLIM, FIRM & TONE 80€ 
Kuur 6x+1 GRATIS  480€ 
              
Formostar – infrarood body wrap 30 € 
 
Ballancer lymfedrainage behandeling 30-40 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wellness 
 
 
Wellness behandelingen zijn er voor iedereen die wil 
onthaasten en genieten. 
 
 
Rugpeeling                                       15 min 20 € 
                +massage                          45 min 50 € 
                +pakking +massage          55 min 60 € 
 
Lichaamspeeling en crème             30 min  50 €   
                +pakking                           60 min      80 € 
                +rugmassage                     60 min 70 € 
                +pakking +rugmassage     90 min 100€ 
 
 
Massages per 30 min 30 € 
• Klassieke(Zweedse) massage  
• Hot  Stone massage  
• Thai voet en beenmassage          50min 
• Afrikaanse massage (stevig en probleemgericht) 
 
Permanent Contour Kruidenstempelmassage lichaam 
30 min 40 € 
50 min 60 € 
75 min 75 € 
 
Balinese massage                            75 min  75€ 
  
 
Japanse gezichtsmassage                 45 min 45 € 
(combinatie van verschillende massage technieken 
en acupressuur) 
 
 


