


LE NATUREL 
60MIN/75 EURO

LA FRAÎCHEUR
90MIN/85 EURO

LA PURETÉ
90MIN/85 EURO

LA DOUCEUR
90MIN/85 EURO

L’ÉCLAT
90MIN/85 EURO

VISAGE

Zuurstof inbrengende behandeling met poeder van rijstkorrels en 
kaolien.

Hydraterende behandeling met warme muesli en avocado-olie.

Behandeling die het lichaam en de geest opnieuw in evenwicht 
brengt, met extract van Chileense munt en verrijkt met 
koolstofbolletjes en zink.

Kalmerende behaneling met jasmijnextract en delicate bloemblaadjes, 
met pre-en probiotica.

Verhelderende behandeling met vitamines en goji- en acaïbessen.

Gelaatsverzorging is uiterst persoonlijk. Daarom bekijken wij voor elke 
huidverzorging welk huidtype je hebt en wat je huidconditie is. Op 
basis daarvan beslissen we vervolgens samen welke behandeling het 
best geschikt is voor jouw huid! 

De behandeling begint met een dubbele reiniging, scrub met 
een reinigende ultrasoon scrubber, inclusief verwijderen van 
onzuiverheden en epileren van de wenkbrauwen. De behandeling 
wordt steeds aangevuld met een aangepast serum. Daarna volgt 
massage van gezicht, nek, schouders, oren en hoodhuid. We sluiten 
af met een aangepast modelage masker. Tijdens het masker onderga 
je als extraatje een handscrub en handmassage. 

We bieden een grote verscheidenheid in het aanbod van 
behandelingen zodat u steeds een gepaste behandeling kunt kiezen. 
Variatie in het verzorgen van je huid is belangrijk. Onze behandelingen 
zijn altijd manueel, zeer persoonlijk en gericht op je huidconditie of 
persoonlijkheid. 

Lees verder en ontdek verzorgingsrituelen aangepast aan elk 
huidtype. Ik kijk er naar uit om u te mogen ontvangen bij 
Tache de beauté. 

TU ES BELLE
LE SOLEIL TE VA SI  BIEN



C PURE
90 MIN / 115 EURO 
KUUR 4X / 435 EURO

LA FINESSE
90 MIN / 98 EURO

LA FERMETÉ
90 MIN / 98 EURO

LA JEUNESSE
90 MIN / 115 EURO

SKINSHOOTER
MESOTHÉRAPIE
60 MIN / 85 EUR
80 MIN / 115 EURO 
INCL . MASSAGE

Je geniet een speciale verzorging met een kalmerende en 
antibacteriële werking. Het huidreliëf wordt verfijnd en de aanmaak 
van vrije radicalen wordt voorkomen. De stimulatie van de collageen 
biosynthese maakt de huid glad en zacht.

Gladstrijkende behandeling met extract van monnikspeper en AHA.

Liftende verzorging, geïnfuseerd met rozenextract en lipopeptide.

Pro-age behandeling met extract van wakame en hyaluronzuur.

Mesotherapie is een vitaliserende techniek waarbij werkstoffen 
rechtstreeks tot in de diepere lagen van de huid gebracht worden 
en daardoor het celmetabolisme stimuleren. Hierdoor gaat de 
celstructuur vernieuwen met als resultaat een vermindering van 
de rimpels in de diepere huidlaag alsook een vermindering van 
pigmentvlekken, littekenweefsel, acné en couperose.

De skinshooter werkt volgens de nieuwste elektroporatie- en electro-
osmose methode, waarbij de werkstoffen pijnloos in de huid worden 
geïnjecteerd zonder prikken of naalden.

Deze ontgiftende detox behandeling werkt goed als voorbereiding 
voor elke gelaatsverzorging omdat de huid van celafval wordt bevrijd 
en de cosmetische werkstoffen dieper in de huid opgenomen 
worden.

PRO-ÂGE

MICRO-MESOTHÉRAPIE
90 MIN / 120 EURO
KUUR 4X / 450 EURO

Met deze nieuwe behandelingstechniek wordt de huid gestimuleerd 
om nieuwe collageen aan te maken, rimpels af te vlakken en de 
huidtextuur te verbeteren. Er wordt gebruik gemaakt van een 
roller met heel fijne naaldjes die microscopisch kleine kanaaltjes 
in de huid maken, waardoor het lichaam wordt aangespoord om 
nieuwe collageen aan te maken. Deze kanaaltjes dragen ertoe bij 
dat de opname van werkstoffen zoals multipeptiden en vitaminen 
aanzienlijk verbetert. Micro-mesotherapie is o.A. Zeer doeltreffend 
bij de behandeling van huid problemen zoals acne, littekens, 
hyperpigmentatie en fijne rimpels.

ANTI TÂCHES
BRUNES
90 MIN / 98 EURO

Hebben de zon en de tijd hun sporen nagelaten? Dan is deze 
hydraterende en herstellende verzorging een weelde voor je huid. 
Deze wordt zachter en egaler, met een frisse teint, en pigmentvlekken 
worden gecorrigeerd.



PRO-ÂGE

REPAGEN HYALURON  
SÉLECTION 7
120 MIN / 125 EURO
4X / 450 EURO

FILL-UP COLLAGÈNE
120 MIN / 125 EURO
4X / 450 EURO

De Fill-up collagène behandeling stimuleert de aanmaak van 
collageen en ondersteunt de huidfuncties. Het biedt een direct effect 
op de fijne lijntjes en aanvulling van het vochtniveau. 

Collageen stimuleert het huidweefsel en is verantwoordelijk voor de 
spankracht van de huid. Met het ouder worden, wordt dit weefsel 
minder stabiel. De huiddichtheid neemt af en de elasticiteit laat te 
wensen over. Daarbij ontstaat er verlies van volume, contouren en 
vocht. De oplossing voor een rimpelloze huid is dus een evenwichtig 
collageengehalte. Door dze behandeling lijkt de huid gladder en 
zachter, de gezichtscontouren zien er meer gedefineerd en steviger 
uit. Het vochtgehalte van de huid verbetert. 

De Repagen Hyaluron behandeling maakt gebruik van een 
innovatieve anti-age verzorgingslijn van KLAPP Cosmetics waarbij 
vijf verschillende hyaluronzuren en nog twee ondersteunende 
actieve stoffen, die ook de eigen productie van hyaluronzuur door 
de huid bevorderen, De behandeling zorgt ervoor dat de huid wordt 
verstevigd en van binnenuit opgevuld wordt, alle huidlagen worden 
gevoed. De huid ziet er voller en jonger uit. 

Exclusieve huidverbeterende verzorgingen.

LA BEAUTÉ N’AS
PAS D’ÂGE



GOMMAGE DÉTOXIFIANT
45MIN/55 EURO

LE CORPS

BODY PACK/SLIM + LIFT
60 MIN/75 EURO

Deze intensieve peeling zorgt ervoor dat dode huidcellen verwijderd 
worden, waardoor de huid gehydrateerd en zacht aanvoelt. Deze
peeling kan bij elke behandeling toegepast worden.

Om de huid voor te bereiden krijg je eerst een scrub over heel het 
lichaam. Daarna wordt je lichaam ingewikkeld met speciale windels. 
Kuur van 4 tot 6 beurten met bijpassende verkoopsproducten voor 
thuis / 10% korting.

MASSAGE

RELAX THÉRAPIE MASSAGE
60 MIN / 85 EURO
90 MIN / 95 EURO

HERBAL SIAM BODY MASSAGE 
(KRUIDENTSTEMPEL)
90 MIN / 120 EURO

LE MASSAGE ÉNERGÉTIQUE
90 MIN / 120 EURO

BACK & SHOULDER MASSAGE
45 MIN / 75 EURO

Weldadige wellnessbehandeling die een aards paradijs realiseert. 
Diep ademen, loslaten, evenwicht en rust. Weldadige oliën, tropische 
geuren creëren een totale exotische ervaring van ontspanning.

Vulkanische stenen verwarmd en aangebracht op de chakrapunten 
van het lichaam, laten energieën vrij die rust en welzijn uitblazen.
De invloed van de stenen wordt verbonden met een ayurvedische 
massage welke een buitengewoon harmoniserend en in evenwicht 
brengend effect hebben.

Voor een perfecte synergie van welzijn kruiden en warmte zijn 
gezond, ze bevorderen ons welbevinden en stimuleren de 
stofwisselingsfuncties. Maakt spanningen los en activeert de 
doorbloeding waardoor schadelijke stoffen uit het lichaam worden 
afgevoerd.

Exclusieve behandeling waarbij de rug, schouders, nek en hoofdhuid 
worden behandeld. Deze massage wordt gecombineerd met een 
intensieve scrub vooraf en warme doeken, stevige massage die 
vastzittende spieren ontspannen.



MASSAGE TISSUS PROFOND

MASSAGE TISSUS PROFOND

Bind weefsel massage is een liftende massage en heeft een 
verstrakkend effect. Roltechnieken, een kracht techniek afwisselend 
met stevige effleurages. Door de diepe massagetechnieken worden 
de bindweefsels cellen aangezet tot vernieuwing en zorgt dus voor 
versteviging van de huid.Afvoer van afvalstoffen wordt gestimuleerd 
zodat de huid gladder en strakker wordt.

GELAAT 
LICHAAM
GELAAT & LICHAAM

30MIN / 75 EURO
60MIN / 95 EURO

120 MIN / 155 EURO



VERVEN WIMPERS 
EN WENKBRAUWEN

VERVEN 
WENKBRAUWEN

EPILEREN 
WENKBRAUWEN 
MET PINCET

COMBI EPILEREN 
EN KLEUREN 
WENKBRAUWEN

WAX WENKBRAUWEN

VERVEN WIMPERS

35 EURO

20 EURO

17 EURO

45 EURO

20 EURO

20 EURO

WIMPERS EN WENKBRAUWEN



DAYLOOK 
MACQUILLAGE

BRIDE LIFE 
MACQUILLAGE

WORKSHOP DE BEAUTÉ
1 PERSOON MET 
HUIDADVIES EN TIPS.

WORKSHOP DE BEAUTÉ
2 PERSONEN MET 
HUIDADVIES EN TIPS.

NIGHTLOOK 
MACQUILLAGE

30 MIN / 35 EURO

45 MIN / 85 EURO 
VOOR DE BRUIDJES: 

MAQUILLAGE MET EXTRA 
COUP D’ÉCLAT TOUCH SCREEN 

INCL . ÉÉN PROEF

2 UUR / 85 EURO

2 UUR / 150 EURO

45 MIN / 45 EURO

MACQUILLAGE



MET LAUWE WAS 
EN STRIPS*

BOVENLIP
KIN
BOVENLIP & KIN 
BOVENLIP, KIN & WANGEN
EPILATIE WENKBRAUWEN, BOVENLIP & ONDERKIN

20 EURO
15 EURO

30 EURO
40 EURO
45 EURO

ÉPILATION VISAGE

ÉPILATION

ONTHARING 
MET WAS

OKSELS
BIKINI
BRAZILIAN + BILSPLEET
ONDERBENEN TOT BOVEN DE KNIE
BENEN 
ONDER-EN BOVENARMEN

20 EURO
20 EURO 
30 EURO 
35 EURO
60 EURO
30 EURO

70 EURO

50 EURO 

ÉPILATION CORPS

ONDERBENEN, BIKINI  NORMAAL & OKSELS

EPILATIE WENKBRAUWEN, KLEURING 
WENKBRAUWEN & WIMPERS

Wekenlang genieten van zijdezachte benen, armen, oksels, bikinilijn, 
rug of borst? Het kan dankzij ontharing met hars! 

Bij harsontharing beginnen we met een dun laagje speciale, zachte 
hars aan te brengen, met de haargroeirichting mee. Vervolgens 
verwijderen we de hars, tegen de haargroeirichting in. Zo worden de 
haartjes met wortel verwijderd. Achteraf verzorgen we je huid met een 
hydraterende crème. 

De voordelen? Haartjes blijven langer weg dan bij het scheren, 
ze goreien dunner én lichter terug, en je hebt geen last meer van 
vervelende stoppels.



MANI

MANICURE LE BASE
45 MIN / 45 EURO

MANICURE SUPRÈME
60 MIN / 60 EURO

Verzorgen, knippen en vijlen
Verkwikkende handscrub
Verzachtende hand -en armmassage
Nagels lakken: + 15 euro

Verzorgen, knippen en vijlen
Verkwikkende handscrub
Handvliesmasker (anti-aging)
(En/of) paraffinebadje voor droge en gevoelige handen
Verzachtende hand -en armmassage
Nagels lakken: + 15 euro

PEDICURE LE BASE
30 MIN / 38 EURO
60 MIN / 50 EURO

PEDICURE SUPRÈME
75 MIN / 60 EURO

Ontspannend voetbad
Verzorgen, knippen en vijlen
Scrub en voetmassage
Nagels lakken: + 15 euro
Extra werk: + 10 euro

Ontspannend voetbad
Smooth caribic voetmasker (verlicht
pijnlijke voeten en benen en stimuleert de
doorbloeding)
Voet- en beenmassage
Nagels lakken: + 15 euro
Extra werk: + 10 euro

PEDI



GELNAGELS (1E SET) 
ZONDER TIPS 

GELNAGELS (1E SET) 
MET TIPS 

BIJWERKEN 
GELNAGELS

GEL-LAKNAGELS

BIJWERKEN 
GEL-LAKNAGELS

GEL COULEUR GEL-LAKNAGELS

90 MIN / 65 EURO

120 MIN / 110 EURO

75 MIN / 60 EURO 
(OM DE 3 À 4 WEKEN)

40 MIN / 45 EURO

60 MIN / 50 EURO

Wil je graag sterke nagels in een egale kleur of een natuurlijke French 
manicure-look die lang blijft? Gelnagels zijn perfect ter versteviging 
van je eigen nagels en geven je uitstraling net dat tikkeltje meer!  
 
We leggen eerst een dun laagje gel op je nagels. Indien nodig 
en gewenst, kunnen we je nagels ook verlengen voor dat extra 
longlasting resultaat. Vervolgens heb je de keuze uit meer dan 50 
kleuren waarmee we je nagels mooi inkleuren. 

Gelangels blijven 3 tot 4 weken glanzen en je kan er alles mee doen, 
zonder zorgen. 

Geen zin om je nagels telkens opnieuw te lakken? Wil je je thuis of op 
vakantie geen zorgen meer maken over je nagellak? Gel-lak voelt en 
ziet eruit als geowne nagellak, maar blijft 3 weken zitten én behoudt 
zijn perfecte glans. Ideaal voor wie dag in dag uit mooie, verzorgde 
nagels wil hebben! 

Je favoriete kleur is niet alleen onmiddelijk droog, maar nadien ook 
afweekbaar is minder dan 10 minuten, zonder de natuurlijke nagel te 
beschadigen. Bliksemsnel en met vaste hand aangebracht, zowel op 
vinger- als teennagels!



PURITY RITUAL
ZONDER GELAATSMASSAGE 60MIN / 65 EURO
MET GELAATSMASSAGE 75MIN / 75 EURO

TEENS VISAGE

HYDRATION RITUAL
75 MIN/75 EURO

HERBIER NATUREL (GREEN BEAUTY)
60 MIN/85 EURO

Voor alle gemengde tot vette huidtypes of vette huid met 
acneproblemen. Deze verzorging zuivert, ontgift, werkt op 
oneffenheden en egaliseert het huidreliëf. De behandeling bestaat 
uit dubbele reiniging, scrub, stomen, verwijderen van onzuiverheden, 
met gebruik van talgreductie serum dat verkoelt en kalmeert. Daarna 
clearing masker voor extra zuivering.

Voor elk huidtype waarbij vocht te kort huidprobleem n˚1 vormt. De 
huid krijgt als het ware een echt vochtbad toegediend waardoor ze 
straalt en opgepompt lijkt. Deze begint met een milde reiniging, scrub 
aangevuld met een intensief serum, daarna volgt een massage van 
het gezichtje en schouders als laatste een verfrissende hydraterend 
maskertje. ~ Voor elke tiener een gratis verzorgingssetje als 
kennismaking! (Bij eerste bezoek).

Voor een perfecte synergie van welzijn kruiden en warmte zijn 
gezond, ze bevorderen ons welbevinden en stimuleren de 
stofwisselingsfuncties. Maakt spanningen los en activeert de 
doorbloeding waardoor schadelijke stoffen uit het lichaam worden 
afgevoerd.

EXTRA TEENS

EPILEREN WENKBRAUWEN 
MET PINCET

GERSTEKORRELS 
VERWIJDEREN

BOVENLIP 
ONTHAREN

ONDERBENEN 
ONTHAREN

OKSELS 
ONTHAREN

BIKINILIJN 
ONTHAREN

8 EURO

10 EURO

14 EURO 

25 EURO 
(VANAF 15 JAAR)

12 EURO 
(VANAF 15 JAAR)

12 EURO 
(VANAF 15 JAAR)



Symptonen zwangerschap:

Een vettere huid, bruine vlekjes (huidpigmentatie of zwangerschaps-
masker), uitzetting van de huid (elastisch houden) en 
zwangerschapsstriemen op de buik.

Een zwangerschap vergt veel van je lichaam. Tijdens je zwangerschap 
verandert je lichaam voortdurend en ligt je hele metabolisme 
overhoop. Je lichaam heeft extra energie nodig om je baby te voeden 
en zijn afvalstoffen te elimineren. De uitzettende huid heeft extra 
verzorging nodig om elastisch te blijven en striemen te voorkomen. 
Laat je dus op tijd verwennen met onze aangepaste weldadige 
wellness behandelingen.

MAMA RELAX
2 UUR / 120 EURO

POUR LES MAMANS

MAMA DELIGHT
2 UUR / 135 EURO

MAMA DE LUXE
3 UUR / 145 EURO

Ontspannende massage van rug, nek en schouders. Gevolgd door 
een hydraterende gelaatsverzorging en sluiten af met een voet- en 
beenmassage.

Deugddoende gelaatsverzorging met relaxerende hoofdhuidmassage 
met een verfrissende gezichtsmasker in combinatie met een speciale 
voetverzorging.

Luxe gelaatsverzorging met uitgebreide massage van gezicht, nek, 
schouders en hoofdhuid. Met spa voet- en beenverzorging om 
pijnlijke gezwollen benen te verlichten. Als extra’tje een manicure met 
een leuk lakje en make-up voor de mooiste mama…



LE NATUREL MASCULIN
90 MIN / 85 EURO

HOMMES

WAX EPILATIE

ÉCLAT MASCULIN
90 MIN / 95 EURO

FRAÎCHEUR HOMME
60 MIN / 75 EURO

FERMETÉ HOMME
90 MIN / 115 EURO

Reiniging die tevens ingegroeide baardharen en roodheid tegen 
gaat. Vervolgens intensieve scrub en verwijdering van onzuiverheden 
en het epileren van wenkbrauwen en oren. Serum aangepast aan 
het huidtype met een krachtige massage van gelaat, schouders en 
hoofdhuid. Masker als afsluiter.

Reiniging, scrub en verwijdering van onzuiverheden, haartjes van 
wenkbrauwen, oren, … vervolgens een actieve lift serum, opliftend 
masker. Massage van gelaat, nek, schouders, hoofdhuid en extra 
oormassage.

Diepte zuivering, de teint is helder en zijde zacht. Talgregulerend, de 
huidporiën zijn verfijnd.

Energy boost op basis van “superfruit” beschermen, hydrateren en 
zorgen voor een gezonde aantrekkelijke uitstraling.

RUG

BORSTKAS

SCHOUERS

RUG x SCHOUDERS

48 EURO

48 EURO

25 EURO

65 EURO



HALVEWEG 33, 
3520 ZONHOVEN

BELGIË

WWW.TACHEDEBEAUTE.BE
INFO@TACHEDEBEAUTE.BE

+32 (0)11  82 50 30
+32 (0)476 917 259

X CHANTAL


