
Ontharen met wax 2023 

 

1. Wenkbrauwen of bovenlip   € 8,- 

2.Wenkbrauwen en bovenlip   € 11,- 

3. Gezichtsontharing    € 17,- 

4. Bikinilijn vanaf    € 16,- 

5. Oksels      € 10,- 

6. Armen      € 16,- 

 

7. Bikinilijn en oksels vanaf   € 25,- 

8. Bikinilijn, oksels en armen   € 37,- 

  

9. Rug of borst vanaf    € 19,- 

10. Rug en borst vanaf    € 35,- 

 

Onderbeenontharing (wenkbrauwen en bovenlip zijn inbegrepen) 

11. Onderbenen      € 28,-  

12. Onderbenen en bikinilijn     € 40,-  

13. Onderbenen en oksels     € 35,- 

14. Onderbenen en armen     € 40,- 

15. Onderbenen, bikinilijn en oksels    € 48,-  

16. Onderbenen, bikinilijn en armen    € 51,-  

17. Onderbenen, oksels en armen    € 48,- 

18. Onderbenen, rug of borst of buik    € 45,- 

19. Onderbenen, rug, borst en buik    € 60,- 

20. Onderbenen, bikinilijn, oksels en armen   € 58,-  

21. Onderbenen, bikinilijn, oksels, armen, rug of borst of buik € 75,- 

22. Onderbenen, bikinilijn, oksels, armen, rug, borst en buik € 95,- 

 

Onder- en bovenbeenontharing (wenkbrauwen en bovenlip zijn inbegrepen)   

23. Onder- en bovenbenen       € 38,- 

24. Onder- en bovenbenen en bikinilijn      € 50,- 

25. Onder- en bovenbenen en oksels      € 45,- 

26. Onder- en bovenbenen en armen      € 50,- 



27. Onder- en bovenbenen, bikinilijn en oksels     € 58,- 

28. Onder- en bovenbenen, bikinilijn en armen     € 61,- 

29. Onder- en bovenbenen, oksels en armen     € 61,- 

30. Onder- en bovenbenen, rug of borst of buik     € 58,- 

31. Onder- en bovenbenen, rug, borst en buik     € 70,- 

32. Onder- en bovenbenen, bikinilijn, oksels en armen    € 68,- 

33. Onder- en bovenbenen, bikinilijn, oksels, armen, rug of borst of buik € 84,- 

34. Onder- en bovenbenen, bikinilijn, oksels, armen, rug, borst en buik  € 105,- 

 

Toevoeging als het wordt de wax voor gevoelige huid gekozen: 

• oksels + € 2,- 

• gezicht + € 4,- 

• bikinilijn + € 5- 

• armen + € 6,- 

• half been + € 9,- 

• rug/borst/buik + € 6,- 

 


