Prijslijst 2018
Make-Up:
* Dag make-up (natural) : € 45 (45min)
* Avond make-up (glamour) : € 60 (60min)
* Make-over met persoonlijk advies : € 100 (+/- 1,5u)
* Thema make-up : € 75 (jaren’20, ‘50, ‘80… 60 min)

Brides :
Voor de bruid:
*Compleet Beautyface bruidsarrangement : € 275
Proefsessie bruidsmake-up en bruidskapsel : in mijn studio , 4 tot 8 weken vóór je
trouwdag. Alles wordt tot in de kleinste details bekeken en besproken en daarna
nauwkeurig opgeschreven. Een proefsessie duurt gemiddeld 2 uur
Bruidskapsel en bruidsmake-up wordt op je trouwdag bij jou aan huis verzorgt
Vervoerskosten zijn inbegrepen
*Bruidsmake-up arrangement : € 175
Bruidsmake-up aan huis op je huwelijksdag en proefsessie inbegrepen
*Bruidskapsel arrangement : € 125
Bruidskapsel aan huis op je huwelijksdag en proefsessie inbegrepen
*Touch up ’s avonds (alleen bij compleet bruidsarrangement) : € 100
Je kapsel en make-up worden bijgewerkt op de aangeduide plaats

Voor de gasten :
*Make-up en föhnen kapsel : € 95
*Make-up en föhnen kapsel met proefsessie : € 155
*Make-up en opsteekkapsel : € 115
*Make-up en opsteekkapsel met proefsessie: € 175
*Make-up : € 60
*Föhnen kort haar : € 30
*Föhnen lang haar : € 50
*Opsteekkapsel : € 75
*Kapsel bruidsmeisje (tot en met 6 jaar) : € 25
Alle tarieven zijn inclusief BTW.
Voor zon- en feestdagen geldt een toeslag van 15% op boven genoemde prijzen.
De vervoerskosten voor het “complete Beautyface bruidsarrangement” zijn verwerkt
in dit arrangement.
Voor andere tarieven wordt er verplaatsingskosten aangerekend aan 0,40€/km
Vraag vrijblijvend een offerte aan via info@beautyface.be of 0475/77.00.26

Workshops:
Dagmake-up:
* 1 persoon : € 70 (120 min)
* 2 personen: € 110 (150min)
Avondmake-up:
* 1 persoon: € 80 (150 min)
* 2 personen: € 140 ( 180 min)

Groepsworkshop: (minimum 4 personen)
* Workshop dagmake-up: € 45 (3 uren)
* Workshop avondmake-up: € 55 (3 uren)
* Allround: (2 make-up lessen) : € 100 ( 2 X 3 u)
- les 1 : Naturel make-up, hoe doe je dat in 10 min?
- les 2: Glamour make-up voor het avondfeest

Party’s
Pré-balls: (onder de 21 jaar)
Maak van je (eerste) bal een ongelooflijke avond en start met een professioneel
make-up voor jou en je vriendinnen! Sfeer gegarandeerd!
Minimum 3 personen : € 45/p, met kapsel € 55/p
Lady’s nights & vrijgezellenavonden:
Wordt, samen met je gezelschap, op z’n mooist opgemaakt met een prachtige
avondmake-up en voel je als een filmster.
Maak het nog specialer door een wel bepaald thema uit te kiezen zoals retro,
glamour, rock & roll,…en werk het af met een aangepast kapsel!
Minimum 4 personen:
-

zonder thema : € 55/p
met thema en aangepast kapsel : €65/p

Make-overs!
Moeder-dochter make-over: € 200 ( +/- 2,5 uren)
Luxe make-over: € 400 ( +/- 4 uren)

