PERMANENTE MAKE-UP*

HANDEN

Wenst u graag een woordje uitleg over permanente make-up en
ontharing? Bel ons op het nummer O479 28 96 77.

Knippen + vijlen	
Handverzorging standaard	
Lakken	
Paraffine pakking	

€12
€26
€10
€12

Luxe-manicure (50min.)	
Handverzorging, reiniging, peeling, warme kompressen,
collageen masker, paraffinepakking, eindmassage


€46

Eyeliner onder en/of boven • wenkbrauwen volledig • wenkbrauwen
haartjestechniek • microblading • powderbrows • lipcontour

PERMANENTE ONTHARING*
Max Laser is de specialist in permanente en “pijnloze” laser-ontharing.
Bovenlip • kin • oksels • bikini • onderbenen • benen • rug • borst • buik

*Prijzen op aanvraag (ook voor heren)

La Fiducia
Fashion & Beauty

With love  een koffie, cavatje, glimlach, luisterend oor, 
enthousiaste werknemers...

VOETEN
Medische pedicure (30min./45min.) 

€28 / €37

Pedicure en gelish 
	
Medische pedicure (30min.) + voetmassage (15min.)

Verwijderen ingegroeide teennagel of likdoorn

€53

Lakken	

€10

Paraffine pakking	
Paraffine: sterk hydraterend, huid
verjongend, verbetert bloedsomloop,
verbetert eeltvorming en kloven, ideaal tegen
winterhanden en -voeten, ideaal tegen droge voeten en handen,
werkt pijnstillend bij reuma en artrose

€12

Luxe-pedicure (50min)	
Pedicure standaard, reiniging, peeling, collageen masker,
paraffine pakking, eindmassage.

€49

€40
€11

CADEAUBONS*
Verwen uw partner, vrienden, familie, collega, … met een
cadeaubon. Ook telefonisch te bestellen. Wordt ook per post
verstuurd naar u of naar de bestemmeling als verrassing!
Alle verzorgingen zijn zowel voor dames als voor heren.
Maar denk eraan, wij zijn een schoonheidsinstituut.
Andere verzorgingen worden dan ook niet uitgevoerd.
*Niet geldig op permanenente make-up en ontharing

Nele Tampere • Mode- en schoonheidsspecialiste

Pedicure voor 65-plussers gedeeltelijk terugbetaald door uw mutualiteit.

Locaties & openingsuren
Stationsstraat 14A • 8830 Gits • T 0479 28 96 77
Openingsuren salon: dinsdag t.e.m. zaterdag alles op afspraak
Openingsuren winkel: di t.e.m. vrij: 10u-12u30 en 14u-18u30
zat: 10u-12u en 13u30-18u
zon: gesloten
Tieltstraat 23 • 8740 Pittem • T 0488 57 20 11
Openingsuren salon: dinsdag t.e.m. zaterdag alles op afspraak
Openingsuren winkel: di doorlopend open van 11u-17u
woe t.e.m. vrij: 10u-12u30 en 14u-18u30
zat: 10u-12u en 13u30-18u
zon: 10u-12u30

VOETJES-SPAARKAART:
Vraag ernaar (indien u tijdens uw behandeling steeds een nieuwe afspraak
maakt, dan krijgt u bij de 6de beurt een paraffine verzorging gratis!)

VOOR MÉÉR INFO SURF NAAR WWW.LAFIDUCIA.BE
VOLG ONS VIA  & 

When fashion meets beauty...

WELKOM BIJ LA FIDUCIA

MAQUILLAGE

Naast ons schoonheidssalon bieden wij u een stijlvolle
kledingzaak voor dames. Zoekt u de perfecte outfit,
leuke accessoires of liever g
 epersonaliseerde (geboorte)
geschenken voor jong en oud? Wij hebben het allemaal!

Maquillage (45min.)
Maquillage cursus (1u.) 
Maquillage aan huis (incl. reistijd)

S tationsstraat 14A te Gits • 0479 28 96 77
Tieltstraat 23 te Pittem • 0488 57 20 11

WIMPERLIFTING

€35
€60
€65/u.

incl. kleuring

€67

VERVEN
Wimpers	
€17
Wenkbrauwen€17

MAGIC WHITE	

€99
De meest revolutionaire techniek om op een natuurlijke en pijnloze manier
tanden witter te maken en dit slechts in 21 min.

MASSAGES
Laat u of een ander eens goed verwennen met een deugddoende
massage… Alle massages zijn vergezeld door kaarslicht, sfeermuziek,
etherische oliën, kersenpitjes ...

EPILATIE MET (FILM-) HARS
Wenkbrauwen bijwerken	
€12
Bovenlip	
€10
Kin	
€10
Wangen	
€16
Bovenlip en kin	
€16
Bovenlip, kin en wangen	
€25
Oksels	
€16
Bikinilijn	
€16
Bikini driehoek	
€19
Bikini volledig 
€34
Onderbenen/bovenbenen	
€26
3/4 Benen	
€31
Volledige benen	
€36
Onderarmen 
€18
Armen 
€26
Rug 
€31
Rug en schouders	
€34
Borst 
€22
Buik€22
Buik & borst
€36

EPILATIE MET SUIKERHARS
Wenkbrauwen€14
Bovenlip€13
Oksels€20
Bikinilijn€20
Bikini driehoek
€25
Bikini volledig
€40

Of geniet samen van een heerlijke, rustgevende
duomassage of -gelaatsverzorging (vanaf 1u15)
Normaal tarief x 2

Volledige lichaamsmassage 
1u15 = €72, 1u30 = €82
Relaxerende gezichtsmassage + massage in het haar (40min.)	
€42
Ontspannende nek-, schouder- en rugmassage (40min.) 
€42
Relaxerende voet- en onderbeenmassage (40min.) 
€42

Start up facial (60min.)€70
Maak kennis met huidverbeterende behandelingen. Na een diepte
reiniging vestigen we onze aandacht op het optimaliseren van de huid,
het persoonlijk huidprobleem wordt een eerste keer behandeld met
actieve werkstoffen. Deze behandeling wordt aangepast aan de noden
van de huid. Indicaties: hyperpigmentatie, vochttekort, acné, vroegtijdige
huidveroudering, allergie, irritatie, eczeem, psoriasis, couperose, rosacea,
beschadigde huidbarrière, alipidische huid,...
Treatment menu - fase 2
Classic therapy (75min.) €80
Bij een Therapy behandeling gaan we nog een stap verder op het gebied
van huidverbetering. Op maat van de klant wordt een huidprogramma
opgesteld, rekening houdend met ieders budget en tijd. De huid wordt
gepeeld met een zachte chemische peeling aangepast op uw huidconditie
en er wordt extra aandacht besteed aan de oogcontour.
Relax therapy (95min.) €95
Classic therapy met een extra ontspanningsritueel:
• Hydra hand or feet therapy: professionele cosmetische behandeling
• Soothing back therapy: welkomstritueel met peeling van de rug
• Fangsong therapy: drukpunt massage van het gelaat en decolleté
• Ozon hair & scalp therapy: focus op zuivering van de hoofdhuid,
relaxatie en glans van het haar.

GELISH
Wordt aangebracht als nagellak
(kleur of french), heeft de sterkte van
gel, houdt 2 à 3 weken en beschadigt
de natuurlijke nagel niet!
(mini manicure inbegrepen)
Kleur			
€39
French			
€44
Gelish op teennagels 	 €34
French gelish op teennagels 	 €39
Gelish + uitgebreide manicure  €49
Covergel - coverup
€41

GELAAT

Gelish verwijderen + mini verzorging (20 min.),
€10 KORTING indien u binnen de maand terug gelish legt

Verwijderen zwarte puntjes en/of gerstekorreltjes€35
Peeling, vapozone, tonic en dagcrème (30min.)

BRUINSPUIT

Verwijderen gerstekorrel (max 10min.)

€10

Treatment menu - fase 1
Cleanse & go (45min.) €51
Deze korte behandeling is een ware dieptereiniging voor de huid. De huid
wordt uitgezuiverd door middel van een krachtige enzymatische peeling.
In combinatie met een specifiek masker wordt de huid gekalmeerd en
opgehelderd.

Supersnel bruin zonder gevaar en voor alle huid
types! Ideaal voor feestjes, voor u op reis vertrekt
of gewoon om u goed in uw vel te voelen.
Gelaat en hals	
€16
Gelaat, décolleté, bovenstukje rug en armen	 €25
Half lichaam	
€29
Benen	
€29
Volledig	
€40

€15

