
H U I D V E R B E T E R I N G





Welkom
Stap in onze wereld van huidverbetering en ontdek een totaalbeleving zowel op vlak van 
anti-aging als specifieke huidproblemen zoals acné, pigmentatie, littekens, couperose ...

Telkens streven wij naar maximale resultaten. Onze producten, expertise, 
constante bijscholing en meest recente apparatuur ondersteunen ons hierbij. 

Onze filosofie is om huidverbetering hand in hand te laten gaan met een 
moment van totale ontspanning en me-time. Daarom kan u bij ons ook terecht 

voor epilaties, laserontharing, (permanente) make-up, wimperverlenging, 
wimperlifting, manicure, pedicure, massages en arrangementen. 

We kijken ernaar uit u te mogen verwelkomen. 

TeamSkin





MICRODERMABR A SIE
Microdermabrasie is de mechanische verwijdering van 
het bovenste deel van de hoornlaag. Het minimaliseert 
fijne lijntjes en rimpels en geeft aanleiding tot een 
hernieuwde, frisse en jeugdige uitstraling. 

Gelaat & décolleté  75 min. €115 

4 beurten    €460
Inclusief SPF 50 verzorging.

NEEDLING 
Needling is een cosmetische methode die dient voor het 
kortstondig openen van de huidbarrière, zodat werkstoffen 
optimaal in de huid kunnen penetreren en de lichaamseigen 
synthese van elastine en collageen wordt gestimuleerd. 

Gelaat & décolleté  75 min. €115

4 beurten    €460
Inclusief SPF 50 verzorging.

DERMAPL ANING INCL . LED
Dermaplaning is een behandeling waarbij alle dode 
huidcellen en donsharen worden verwijderd met een 
speciaal ontworpen chirurgisch steriel mesje. LED 
lichttherapie stimuleert de aanmaak van collageen 
en elastine en vermindert fijne lijntjes en rimpels.

Classic   75 min €99

Luxe   90 min €115
Inclusief zachte chemische peeling.

SKIN IMPROVEMENT

Wij kijken samen met u naar de beste oplossing & maken 
een behandelplan op maat van uw huid.

MULTIFACE PRO
Intens liftende & verstevigende verzorging met 
radiofrequentie voor een onmiddellijk zichtbaar effect. 
Dankzij het gebruik van een algenmasker in combinatie 
met bandages wordt het liftende effect extra versterkt. 

Gelaat & décolleté  75 min. €90

6 beurten    €540
Inclusief liftende ampulles.

CHEMISCHE PEELINGS
Chemische peelings of fruitzuren vormen de basis voor 
een uiterst werkzaam systeem voor merk- en zichtbare 
verfijning van uw huid. Ze zorgen voor fijnere poriën, een 
gelijkmatiger huidbeeld en een groter opnamevermogen 
van de huid voor intensief verzorgende werkzame stoffen.

Vitamine C behandeling   75 min. € 105
Peeling die voornamelijk werkt op hyperpigmentatie en een doffe 
en onegale huid. Het aangebrachte masker moet nadien thuis 
gedurende een 5-tal uren inwerken.

Retinol behandeling    60 min. € 105
Peeling die voornamelijk werkt op anti-aging en verlies van 
elasticiteit.





Nice to meet you
Klassieke gelaatsverzorging 
aangepast aan uw huidtype

SKIN CARE

SKIN FACIALS

Hyaluron
Vochtinbrengend & botox-like 
inclusief oogbehandeling  90 min.  €105

Age support
Anti-age effect  90 min.  €105

Luxury detox
Snel & zichtbaar liftend effect  90 min.  €105

Exclusive energy
Heerlijke anti-aging luxe ervaring   75 min.  €105

Fruit acid treatment
AHA fruitzuren    €20

Eye treatment
Specifieke oogbehandeling   €20

Personal shopping
Op basis van het advies van uw huidspecialist

SUPPLEMENT

Hydro 
Droge huid  

Calm 
Gevoelige, couperose, rosacea huid

Collagen
Energie, vitaliteit & elasticiteit 

Vitamin
Vitamine C, E & A en pre-age

Medical - repair
Herstellend en opbouwend

Medical - renew 
Huidvernieuwend met fruitzuren

60 min. €80

60 min. €80

75 min. €99

75 min. €99

75 min. €99

105 min. €135

60 min. €69

Bij elke behandeling maken wij gebruik 
van professionele apparatuur.

Discovery
Met 4 producten voor thuiszorg  75 min.  €249





Massage
Relaxerende massage van de hoofdhuid, 
nek, schouders, rug, armen en benen.
We werken met een massageolie 
op maat van de klant om de 5 
elementen in balans te brengen en 
probleemzones te verlichten. 

MASSAGES ARRANGEMENTEN

Herbal massage
Oosterse massage van de hoofdhuid, 
nek, schouders, rug, armen en benen 
met een massageolie op maat van de 
klant. Er wordt gewerkt met warme tot 
hete kruidenstempels om de huid en het 
lichaam te voeden & verzachten. 

Mommy to be massage
Zachte en uiterst ontspannende 
zwangerschapsmassage. Ideaal 
om ongemakken te verzachten 
en een rustgevend gevoel voor 
mama en baby te stimuleren. 

Quick escape
Relaxerende rug, nek- en 
schoudermassage met een individueel 
gekozen massageolie om het 
lichaam in balans te brengen. 

Mommy to be
Zwangerschapsmassage, 
pedicure & soak off

120 min. €125

90 min. €105

180 min. €185 p.p.

150 min. €185

120 min. €125

60 min. €85

Selfcare
Skin facial & quick escape

Quality time
Duo gelaatsverzorging, manicure, 
pedicure, soak off handen & voeten

Complete selfcare
Luxe gelaatsverzorging, 
hoofdhuidmassage, volledige 
lichaamsmassage & handpakking.

Detox skin
Algenpakking & peeling 
van de rug, algenmasker & 
klassieke gelaatsverzorging.

Fabulous eyes
Lash lift, kleuren wimpers, epilatie 
& kleuren wenkbrauwen.

50 min. €75

50 min. €80

50 min. €75

30 min. €40





Dag make-up
Een dag make-up is bedoeld voor dagen 
waarop u net dat beetje extra wilt en geeft 
u een natuurlijke en verzorgde uitstraling. 

MAKE-UP WENKBRAUWEN & WIMPERS

Avond make-up airbrush
Door de fijne mist van de airbrush 
wordt de make-up gelijkmatig verspreid 
waardoor er een natuurlijk effect wordt 
gecreëerd met een goede dekking 
die alle oneffenheden maskeert. 

Bruidsmake-up airbrush
Tijdens een proefsessie vooraf bespreken 
we welke kleuren en producten best 
bij u passen en testen we alles uit. Op 
de huwelijksdag wordt de airbrush 
make-up zoals besproken aangebracht. 
Inbegrepen: gratis lippenstift. 

Optioneel bij elke behandeling:
Ampulle voor een extra coup d’éclat  
en houdbaarheid.

Kleuren wenkbrauwen 15 min. €12

15 min. €17

45 min. €59

60 min. €69

90 min. €120

 

90 min. €130

45 min. €50

Kleuren wimpers

Lash lift
Voorziet de natuurlijke wimpers 
van een permanente krul & lift 
waardoor de wimpers optisch 
voller en langer ogen.

Lash lift + kleuren
Voorziet de natuurlijke wimpers 
van een permanente krul, 
lift & kleur waardoor u geen 
mascara meer nodig heeft. 

One by one
Elke natuurlijke wimper wordt 
verlengd en/of verdikt voor 
een natuurlijk voller effect. 

Russian volume
Er worden 2 tot 6 ultra dunne 
wimperextensions per 
natuurlijke wimper geplaatst. 
Ideaal voor personen die 
weinig wimpers hebben. 

Bijwerking

 €6

30 min. €40

45 min. €55

60 min. €125





MANICURE

PEDICURE

Soak off
Soak off gel wordt dun aangebracht op de 
natuurlijke nagel en vervolgens uitgehard in 
een professionele UV lamp of LED lamp.

Soak off aanbrengen       30 min.     €35
Soak off afnemen & mini mani/pedi    30 min.     €30
Soak off afnemen & aanbrengen      45 min.      €40

SOAK OFF & GEL

BIAB
BIAB is dikker dan soak off gel, maar dunner 
dan een kunstnagel. Een perfecte en ideale gel 
om de natuurlijke nagel te verstevigen. 

BIAB aanbrengen       45 min.     €45
BIAB afnemen & mini mani      45 min.     €35
BIAB afnemen & aanbrengen      60 min.      €55

Gel
Gel wordt aangebracht voor het verstevigen van 
de natuurlijke nagels. Gelnagels zijn dikker van 
structuur en hebben een langere houdbaarheid. 

Gel aanbrengen      45 min.     €45
Gel afnemen & mini mani     45 min.     €35
Gel afnemen & aanbrengen     75 min.      €55

Zowel soak off, BIAB als gel kunnen apart genomen 
worden of in combinatie met een manicure. Bij 
een pedicure is enkel soak off mogelijk.  

Spa manicure
Aromatisch handbad, handscrub, nagelverzorging, 
verzorgende en voedende handpakking 
& een rustgevende handmassage.

Spa manicure  60 min. €55
+ soak off aanbrengen  . €25
+ gel aanbrengen   €35

Esthetische manicure
Verzorgende en voedende handpakking, 
rustgevende handmassage, vijlen van de 
nagels en verwijderen van de nagelriem.

Esthetische manicure  45 min. €40
+ soak off aanbrengen  . €25
+ gel aanbrengen   €35

Spa pedicure
Aromatisch voetbad, voetscrub, nagel- en 
voetverzorging, verzorgende en voedende 
voetpakking & een rustgevende voetmassage.

Spa pedicure  60 min. €55
+ soak off aanbrengen  . €25

Esthetische pedicure
Aromatisch voetbad, nagel- en voetverzorging & aanpak 
van voetproblemen zoals eelt, likdoorn, verdikte nagel ... 

Esthetische pedicure  45 min. €40
+ soak off aanbrengen   €25





EPILATIES

GELAAT
Wenkbrauwen   €11
Bovenlip    €10
Kin   €12
Volledig gelaat  €27
Wangen   €14

ARMEN
Oksels   €20
Onderarmen  €20 
Bovenarmen  €20 
Volledige armen   €34

BENEN
Onderbenen + knie  €27
Bovenbenen  €27
Volledige benen   €48

BIKINI
Bikini rand   €18
Brazillian   €23
Bikini volledig   €35

LICHAAM
Rug   €40
Borst    €21
Buik   €18
Borst + buik  €35

Optioneel: suikerontharing + €3,5
Zachte, veilige en effectieve ontharing 
met 100% natuurlijke producten. 

Onderhoudskorting
Ontvang 15% korting wanneer uw volgende 
afspraak binnen de 5 weken gepland staat.
 
*Niet van toepassing op de zones in het gelaat.





DAMES

GELAAT
Tussen de wenkbrauwen €50
Neus   €50
Neusharen  €50
Bovenlip   €60
Kin   €60
Bakkebaarden   €60
Oren   €60
Hals   €100
Nek    €100
Volledig gelaat  €170

ARMEN
Oksels   €120
Onder   €130
Boven   €130
Volledig   €220

BENEN
Boven   €200
Onder & knie  €250
Volledig   €395

BIKINI
Rand   €120
Brazillian   €160
Volledig    €180

LASERONTHARING

LICHAAM
Decolleté   €125
Tepels rondom  €60
Buik   €180
Navelstreep  €60
Handen   €100
Vinger of teen  €25
Onderrug   €180
Billen   €70
Billen volledig  €149
Voeten   €100

HEREN

GELAAT
Wenkbrauwen  €60
Neus   €60
Neusharen  €60
Snor   €70
Baard   €120
Bakkebaarden   €70
Oren   €70
Hals   €100
Nek   €100
Volledig gelaat   €170

ARMEN
Oksels   €120
Onder   €140
Boven   €140
Volledig   €220

BENEN
Boven   €200
Onder & knie  €270
Volledig   €395

LICHAAM
Borst   €200
Schouders   €220
Schouders & rug   €450
Rug   €320
Buik   €200
Handen   €100
Vinger of teen  €25
Voeten   €100



SPA
LETHA

WELLNESS  EN  SCHOONHEIDSBEHANDELINGEN

Ommegangstraat 18
9890 Asper

info@spaletha.com
www.spaletha.com

056 25 20 02

Follow us



In onze privé wellness kan je 
genieten van  verschillende wellness- 

en beauty arrangementen.

Binnen beschikken wij over een 
sauna, hamam, bubbelbad, 

regendouche, een 
relaxruimte met ligzetels aan een 

haardvuur. 

Buiten kan je verfrissen in een koud 
dompelbad en relaxen in een extra 

ruimte met ligzetels. 

Bij Spa Letha kan je even aan de 
drukte van de dag ontsnappen en 

helemaal herbronnen. 

Kies uit een ruim assortiment aan 
schoonheidsbehandelingen en spa-
arrangementen, met of zonder het 
gebruik van onze privéfaciliteiten 

waar je heerlijk kan relaxen. 

Ons ervaren team staat steeds 
klaar voor jouw onvergetelijk 

ontspanmoment.

Huidverjonging

Gelaatsverzorging

Lichaamsbehandelingen

Laserontharing

Make-up

Permanente make-up

Wimperlift
Epilatie

Manicure 

Pedicure

SPA LETHA BEHANDELINGEN WELLNESS



Afspraak
Wij werken enkel op afspraak.
Boek uw afspraak online via 

www.instituutskin.be
 

Of contacteer ons via 
056 25 20 02

info@instituutskin.be

Openingstijden
Maandag: 9u - 20u
Dinsdag: 8u - 20u

Woendag: 9u - 18u
Donderdag: 8u - 20u

Vrijdag: 8u - 18u
Zaterdag: 8u - 16u
Zondag: gesloten

Kortrijkseweg 290
8790 Waregem

Follow us


