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Hallo ik ben Marie-France en ik heb al ruim 28 jaar ervar-
ing in de Beautysector. Waarvan ik al 25 jaar mijn eigen 
schoonheidsinstituut met hart en ziel uitbaat. 
Ik volgde mijn studies in Denise Grésiac te Berchem en 
heb deze in 1994 succesvol afgerond. 

Als gediplomeerd schoonheidsspecialiste blijf ik regel-
matig bijscholingen en cursussen volgen om steeds up 
to date te blijven in de wondere wereld van de beauty-
branche. 

En zo kan ik u met de nodige know how en persoonlijke 
service laten genieten van een  schoonheids- of huidver-
beterende behandeling.



Welkom bij Beautyshop Marie-France!
Hier geef ik u van harte persoonlijk en professioneel advies, zodat u steeds 
de beste keuze kan maken uit mijn mooie selectie producten. 
In mijn assortiment kan u oa de merken Artdeco, i.am.klean (Minerale 
make-up) en PUPA vinden. Zij brengen naast hun vaste collectie make-up 
ook regelmatig seizoensgebonden kleuren uit. 
Voor uw persoonlijke verzorging van gelaat en lichaam is er ook een sterk 
aanbod. Ahava, HeShi (fantastische zelfbruiners), HydroPeptide en Phytomer 
zijn reeds lang gekend bij mijn klanten. En sinds oktober 2018 verkoop ik 
ook het fantastische Spaanse merk Skeyndor. 
Nieuw in ons assortiment zijn de fantastische producten van LPG.
 
Bent u op zoek naar een fijne dagcrème, een goede zonnecrème of 
een zachte reinigingsmelk? Of liever een nieuwe mascara, lippenstift en 
oogschaduw? Kom langs en laat u vrijblijvend adviseren. 

Little Planet K de ‘shop-in-shop’ van mijn dochter Kiara is een fijne meer
-

waarde in ons concept. 
Bij Kiara shop je leuke fantasiejuwelen, originele wenskaarten, Oolaboo 
(geurkaarsen) en leuke geschenken van ‘The Gift Label’. 
Ook cadeaubonnen zijn steevast te verkrijgen. 

Onze shop is geopend tijdens onze openingsuren. 
 U kan ook op afspraak langskomen zodat ik u persoonlijk nog beter kan 
adviseren. 

GG



GGGELAAT

 Essentials      €57,50
 Aquatherm      €62,50
 Expert Cleanse Pro     €64,00 
 Power C+      €69,50
 Power Retinol      €69,50
 Power Hyaluronic     €69,50
      

 Premium Eternal     €85,00

 Premium Global Lift     €85,00

 Premium Corrective     €95,00

Dieptereiniging gelaat (jeugd)    €42,50
Gelaatsverzorging Phytomer     €60,00
     

Extra’s bij een gelaatsverzorging
  Gerstekorrels verwijderen    €12,00
 Epileren wenkbrauwen     €12,00
 Verven wenkbrauwen     €12,00
 Verven wimpers     €14,00
 Verven wenkbrauwen en wimpers   €21,50
 Ontharen bovenlip     €12,00
 Ontharen bovenlip en kin    €14,00
 Ontharen bovenlip en kaaklijn    €17,00
 Combi wenkbr en bovenlip €20,00

Combi wenkbr en bovenlip en kin €22,00



G LPG ENDERMOLIFT 

Liftmassage (incl. reiniging en verzorging)   
 

 
Detox €60,00

 
Hydratatie   €65,00

    
Anti-aging   €75,00

Liftmassage   

 
 

1 x 

  

€55,00

   

10 x 

  

€480,00

     

OXYGENEO 

De 3-in-1 behandeling voor huidverjong
ing en anti-aging

 

Zuurstofbehandeling 

 

€62,50
Radiofrequentie/ultrasoon 

 

€85,00

 
 

LED THERAPIE 

Acne of Anti-aging 
 

€40,00
Kuurvorm 8 behandelingen 

 
€260,00

PRO BIOME PEEL (Skeyndor) 

1 behandeling (per huidtype) €120,00
Kuur 4 behandelingen €390,00

VOORLOPER IN 
COSMETISCHE 
HUIDVERZORGING

G



LED BODY SYSTEM GRevolutionaire behandeling voor het 
hermodeleren van het lichaam met rood Led 
licht.

Cosmetische dynamische lichttherapie 
 Zorgt voor huidverjonging

Thermostimulatie
 Vermindert cellulite en bevordert de  
 celstofwisseling

Electrostimulatie
          Verstevigt spier- en onderliggend 
 weefsel, vermindert volume

    Per behandeling  €80,00 
    Kuur van 6 behandelingen  €420,00 
    

Bij een kuur krijgt u de  
Bodycrème twv €54 gratis     

De te behandelen zones (armen, buik, 
dijen, billen...) worden in onderling overleg 
besproken.

Extra behandelingen na kuur €60,00 

LED BODY SYSTEM G



GSKEYNDOR

 GGebaseerd op het “Scientific Skincare” concept bied Skeyndor vele 
gepatenteerde verzorgingsproducten aan voor de beschadigde huid, 
het opnieuw balanceren van de probleemhuid of het aanwakkeren 
van het natuurlijke afweersysteem in de huid. 

Skeyndor combineert al het goede van de natuur met de wonderen 
van de wetenschap en vertaald dit naar de meer dan 200 producten 
die worden gebruikt in mijn instituut en door mijn klanten thuis. En het 
is niet voor niets dat consumenten over de gehele wereld de award-
winning Skeyndor producten roemen voor de doeltreffendheid en het 
praktische, eenvoudige gebruik.

Skeyndor is afgeleid van ‘skin’ (huid) en ‘d’or’ (van goud).
En dat is precies wat dit Spaanse merk uitstraalt.

Met een uitgebreid scala aan hoogwaardige producten voor gelaat 
en lichaam.

Benieuwd naar onze producten?

Ik geef je graag meer info en een staaltje bij je volgende afspraak. G



GGGLICHAAM (enkel op aanvraag)
      
 Lichaamsmassage     €70,00
     
 

Rugmassage 
     

€30,00

IPL ONTHARINGEN 

 Bovenlip      €30,00
 Oksels       €60,00
 Bikini       €80,00
 Onderbenen      €160,00
Andere prijzen op aanvraag 

Abonnementen 5 + 1 GRATISG



G LPG ENDERMOLOGIE

Afslanken, verstevigen en minder cellulite daar waar u het wilt!

    
          
           

   

1 x 

 

€58,00

   

10 x 

 

€525,00

          

15 x 

 

€725,00G Bij een kuur is de LPG bodywear inbegrepen.  
Vraag naar ons ruim assortiment voedingssupplementen 
en verzorgingsproducten.



ONTHARINGEN

 Oksels       €18,00
 Bikini       €20,00
 Bikini uitgebreid     €25,00
 Armen ½      €19,00
 Armen volledig     €24,00
 Benen ½      €22,00
 Benen ¾      €27,00
 Benen volledig      €32,00
 Rug        €32,00
      GG



GGPEDICURE (klantenstop) 

 Esthetisch      €28,00 
 Met eeltverwijdering     €34,50
 Extra lakken      €5,00

MANICURE (klantenstop)      €27,00 
 Extra lakken      €5,00

MAQUILLAGE       €35,00 



GG
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Enjoy your
          beautymoment


