
Openingsuren
Ma: 13u00 tot 20u30
Di: 9u00 tot 19u00

Woe: 9u00 tot 12u00
Do: 9u00 tot 20u30
Vrij: 9u00 tot 18u30

Za: 9u tot 14u30

Voor meer info

Zo: gesloten

PRIJSLIJST

  

  

Kirby Knockaert
Spoorwegstraat 12

8480 Eernegem

0497 65 24 93
BE 0879.165.339

Permanente make-up
Wenkbrauwen  
Microblading
Hairstroke
Ombre Brows of combi

 
Ogen  
eyeliner onder 
infra lashes / deepliner 
eyeliner 
fijne oogcontour 
brede oogcontour 
advanced oogcontour 
smokey eyes 

 
Lippen
lipcontour 
lipcontour met schaduw 
full lips 
full lip blush 

 350
 340
 380

 195
 180
 285
 340
 430
 475

 375
 465
 595
 675

 

Lichaamsbehandelingen
Hanakasumi 
Voedend ritueel geinspireerd op Japanse invloeden, met 
kersenbloem en lotus. Behandeling met bloemachtige en 
Aziatische geuren voor een zijdezachte en ontspannen huid.
Deze heerlijke unieke lichaamsbehandeling is een Ode aan 
uw welzijn en ontspanning en bestaat uit de volgende stappen:

° Warme rijstpoeder-kersenbloempeeling die na het 
intrekken met mild scrubbende handschoenen wordt 
afgenomen.
° Lichaamsmassage met verwarmde karitéboter.
° Voetmassage

Duur: 75 min.                 Prijs : €90,-

Sensation  Orientales
Een uitzonderlijk behandelingsprotocol gebaseerd op 
eeuwenoude oosterse rituelen: een zalf om het lichaam 
voor te bereiden op exfoliatie, gevolgd door een massage 
verfraaid met een exclusief Sothys-gebaar, beoefend met 
een exfoliërende klei geïnspireerd op traditionele oosterse 
methoden. 

Een uniek moment van ontsnapping met aromatische tonen 
van mirre en amber die een onvergetelijk spoor achterlaten. 

Exfoliërende klei aangeboden aan het einde van de behandeling.

Duur : 75 min                        Prijs €90,- 

Sothys 100% op maat lichaamsbehandelingen 

De 100% op maat lichaamsbehandeling van Sothys staat bekend 
om zijn geurbeleving en is een weldaad voor je huid!
Stel zelf je favoriete behandeling samen met een geur naar keuze. 
Deze geur wordt toegevoegd aan de producten. Ook voor de man 
is er een fijne geur aanwezig. Kies jij voor een peeling, pakking 
of massage? Of wil je een complete wellness behandeling en 
combineer je deze drie onderdelen?! Alles is mogelijk.
 
De peeling is op basis van zouten en suikers. Vernieuwd de 
huid door haar te ontdoen van dode huidcellen, waardoor 
huidvernieuwing wordt gestimuleerd en producten beter worden 
opgenomen. De peeling wordt afgespoeld onder de douche.
 
De pakking, op basis van algen en klei, hydrateert en voedt de huid. 
Ervaar een waar cocoon-gevoel; een rijke en zachte crème wordt 
aangebracht waarna een folie en warme deken zorgen voor een 
intensieve opname in de huid.
 
Voor de lichaamsmassage kun je kiezen tussen een olie of een 
crème, beide worden verwarmd gebruikt voor ultieme ontspanning.
Kies je voor 40 min? Of verleng je naar 60 min? In beide gevallen 
wordt het hele lichaam gemasseerd, zowel voor- als achterkant.
Liever de nadruk op de rug, nek en schouders? Kies dan voor een 
ontspannen rug,- nek en schoudermassage van 25 min.
 
Voel hoe alle spanning uit je lichaam verdwijnt en zie hoe mooi 
gevoed je huid is na een 100% op maat lichaamsbehandeling!
 
Sothys 100% op maat lichaamsbehandeling/ 
peeling,pakking & massage 60 min 

Sothys 100% op maat lichaamsbehandeling/ 
peeling,pakking & massage 40 min 

Sothys 100% op maat lichaamsbehandeling/ 
peeling,pakking & rug,schouder-en nekmassage 

Sothys 100% op maat massage 60 min 

Sothys 100% op maat massage 40 min 

Sothys 100% op maat rug, -nek en 
schoudermassage 25 min 

Sothys 100% op maat peeling + pakking 

Sothys 100% op maat peeling + massage 40 min

€120

€105

€95

€65

€45

€35

€70

€75



GELAAT      
Bovenlip    15 70 
Mondhoeken   15 40 
Kin    10 80
Bovenlip + kin   20 120 
Wenkbrauwen (neusbrug)  15 40 
Voorhoofd   15 120 
Bakkebaarden   15 100 
Hals    20 140 
Nek    20 110 
       
LICHAAM      
Oksels    30 140 
Tepelhof    15 90 
Buiklijn ( navel tot bikini)  15 70 
       
Bovenste Ledematen      
Vingers    15 80 
Handen    15 90 
Onderarmen   30 180 
Bovenarmen tot oksel  40 180 
Armen volledig   60-90 280 
       
SCHAAMSTREEK      
Buiklijn   30 150 
Bikinilijn voll/perineum    40 200 

    280 Bikini + deel op de benen (binnenkant)     60
  

       
Onderste Ledematen      
Bovenbenen tot knie   90 300
Bovenbenen onder knie    60 250
Onderbenen + knie   75 285
Onderb. + knie + achterkant boven 90 395
Volledige benen   180 480

    duur Prijs 
    (min) ( ) 

      
 

Mini gelaatsverzorging 
(reiniging, tonic, peeling, masker)
Seizoensbehandeling 
Zuurstof en vitaminen voor de huid, revitaliserend
Chocoladebehandeling
Hydra 3Ha verzorging (super hydratatie)
Jeunesse verzorging( verjongend, verstevigend, 
anti-aging)
Detox Verzorging (booster voor de huid & eclat)  

 

Huidverbetering Geneo+
Oxygeneo 3-in 1 facial

Oxygeneo en tripollar

Oxygeneo en ultrasoon

Oxygeneo, ultrasoon en tripollar

Kuur 6 behandelingen  ( 5 + 1 gratis)

Klassieke Gelaatsverzorgingen Sothys

Huidanalyse lightskin
Intake gesprek + huidanalyse 
Huidanalyse + discovery treatment
Huidanalyse + discovery luxury treatment

30
90

120

Huidverbetering mesoestetic
Klassiek gelaat essential
Klassiek gelaat deluxe
Age element anti-aging
Mesoéclat (anti-aging + mooie glow)
Mesopeels zonder lumi 8 led 
Mesopeels met lumi 8 led
M.pen needling
M.pen needling met lumi 8 led
  

 70
 90

 120
 130

 90
 120

 120
 90

Deze behandelingen zijn ook in kuur aan te raden!

  

  

Voeten
Medische pedicure
Medische pedicure + lakken
Spa pedicure (peeling/masker/massage) 

Lakken nagels
Ingegroeie nagel+ copoline
Eeltpit/eksteroog
Eelt verwijderen
Gel op tenen
Medische pedicure + gel op tenen 
Verwijderen gel + medische pedicure

Epilatie met hars
Wenkbrauwen (onder + boven)
Wenkbrauwen (onder)
Tussenstuk wenkbrauwen 
Volledige gelaat
Bovenlip
Kin
Hals
Wangen
Armen
Onderbenen
Onderbenen + dijen
Volledige benen 
Bikini rand
Bikini brazillian
Bikini volledig
Oksels
Rug/borst

Zonnebank
0,80 euro / minuut

Tanden bleaching
1 sessie

 34
 42
 50
 50

 8
 10
 10
 18
 35
 55
 42

 12
 12

 5
 38

 8
 10
 10
 10
 15
 25
 30
 35
 12
 15
 20
 15
 25

 59

 30

Wimpers en wenkbrauwen 
One by one lashes
Bijwerking 3 weken
Russian volume lashes
Bijwerking 3 weken
Wimperlifting incl tint
Verven wimpers / wenkbrauwen 

 

Gelnagels
Nieuwe set met sjablonen
Bijwerking zonder fantasie
Bijwerking met fantasie
Bijwerking met fantasie + steentjes
Verwijderen gelnagels + versteviging
Biab nagels
Biab nagels met fantasie
Reparatie nagel

Steeds 1 week garantie op gelnagels/gelish

Spraytanning
Volledig lichaam + gelaat
Bovenlichaam
Benen

 99
 50

 119
 50
 60
 15

Maquillage
Avond of feest make-up
bruidsmake-up + proef + lipstick  100

 30

 € 65
 € 47
 € 49
 € 50
 € 25
 € 38
 € 40

 € 7

Handen
Klassieke manicure  + lakken
Spa manicure ( peeling, masker/massage)
Luxe manicure ( paraffinebad)
Lakken nagels
Vijlen en lakken nagels

 32
45
45

8
20

 35
 25
 15

Led therapie lumi 8 led
1 beurt 30 min

€ 79

€ 99

€ 89

€ 119

€ 50

€ 70
€ 70
€ 85
€ 85

€ 85

€ 90
€ 85

Aqua glo plus
Aqua glo standaard
Aqua  glo deluxe( crystal fibermask + cryo)


