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Schoonheidsinstituut Allure is gelegen in de Zeebruggestraat 44, te Lier. Een plaats 
waar u in alle sereniteit en rust kan rekenen op een gepersonaliseerde service.
Hier komen mensen die op zoek zijn naar uitstekende service en topkwaliteit. 
Je geniet van een persoonlijke en exclusieve verzorging.
Ik geef graag een woordje uitleg omtrent de mogelijkheden en adviseer u ook welke 
behandelingen u het meest zullen dienen.
De juiste behandeling voor jouw lichaam en huid.
 
 
De gelaatsverzorgingen zijn zeer relaxerend en bieden rust en ontspanning, ........ even 
tijd voor uzelf.
 
 
Allure garandeert u, na de behandeling, een verbeterde kwaliteit van de huid. 
Mijn vakkennis staat borg voor resultaat en tevredenheid.
 
Instituut Allure kan zeer veel voor u betekenen, maar zonder uw hulp en inzet mist u 
een deel van het resultaat.
 
Weet dat 40% van de huidverbetering gerealiseerd wordt in het  
instituut en 60% door de dagelijkse verzorging thuis.
Dan bereikt u 100%
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In ons assortiment vindt u een groot aantal producten. De uitgebreide collectie van 
Matis-verzorgingsproducten biedt ons de mogelijkheid om volledig te beantwoor-
den aan de behoeften van elk huidtype.

Matis is een merk met meer dan 25 jaar ervaring, dat alle producten uit de natuur 
haalt, een eigen laboratorium heeft en voortdurend onderzoek doet naar het pres-
tatievermogen van het product. Kortom: blijven streven naar de beste producten, 
waarbij streng gecontroleerd wordt en de testen onder medische controle plaats-
vinden.
 
Matis Paris biedt een scala aan hoogwaardige producten voor huidverzorging, die 
zijn samengesteld uit plantaardige werkstoffen én grondstoffen uit de zee. 
Tevens zijn de producten dermatologisch getest en geschikt voor alle huidtypes. Qua 
allergische reactie scoort MATIS dan ook zeer laag. Voor de gespecialiseerde behan-
delingen heeft MATIS een scala aan speciale “kits” ontwikkeld, afgestemd op uw huid-
type. Tijdens de behandelingen worden deze voor u samengesteld en klaargemaakt. 
Voor elk huidtype en huidconditie heeft MATIS het juiste product. Of het nu gaat om 
de overgevoelige huid, de onzuivere huid, de gestresste, vermoeide huid of de huid 
die beschadigd is als gevolg van overmatige zonbestraling.

MATIS is het eerste cosmeticamerk, dat er in is geslaagd om een lijn voor de man te 
ontwikkelen, waarbij niet alleen de producten zijn afgestemd op de mannenhuid, 
maar ook speciaalbehandelingen ter beschikking staan. Voor elke behandeling wordt 
een speciale “kit” geprepareerd. De producten zijn zeer praktisch in het gebruik. 
Matis heeft in totaal al 10 oscars gewonnen voor producten uit de huidverzorgings-
lijn.
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Gelaatsverzorgingen
Chromatis
Versterkt de huid en kalmeert. Roodheden en een oncomfortabel 
gevoel gaat verminderen.

Soin Sublimateur Empreint 
De teint terug doen stralen. Hydrateren, kalmeren, zuiveren of 
revitaliseren.

Soin Réponse Pureté Absolue Auto-Chauffant
Deze verzorging onhult de helderheid van de huid in een recordtijd. 
De huid is gladder, zachter en egaler.

Soin Peeling Lisse Intense
Onmiddellijk vernieuwend effect. De natuurlijke schoonheid van de 
huid onthullen.

Soin Réponse Expert Pro-Densifiant
De laatste verstevigingsinnovatie. Deze verzorging zorgt voor 
toniciteit en stevigheid. Geschikt voor alle rijpere huidtypes die op 
zoek zijn naar stevigheid en helderheid. 

Soin Réponse Délicat
Een fantastische kalmerende verzorging die verzacht en verfrist. 
Geschikt voor de geïrriteerde, gevoelige en reactieve huid.

Soin Réponse Caviar Préstige Remodelant
Uitstekende antirimpelverzorging. Vecht tegen de rimpels en lijntjes 
en geeft terug energie aan de huid. Geschikt voor de rijpere, gedevita-
liseerde en vermoeide huid.

Soin Réponse Eclaircissant
Deze verhelderende verzorging beperkt en vermindert pigmentvlek-
ken. Geschikt voor elke gedevitaliseerde huid met pigmentvlekken op 
zoek naar helderheid.

90 Eu

60 Eu

75 Eu  

110 Eu

  80 Eu

60 Eu

125 Eu

90 Eu
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Mask resculptant
Verjongend en liftend effect.

Oogverzorgingen
Oogverzorging Matis
Een intensieve oogverzorging met concentraat en algenmasker. 
Ideaal tegen kraaienpootjes,zwellingen en kringen.In combinatie 
met een gelaatsverzorging.

Oogverzorging Matis
Zonder een gelaatsverzorging.

Gelaatsverzorgingen voor de heren
Soin Révélateur Eclat
Geeft de doffe en vermoeide huid terug energie. Deze verzorging is 
ook geschikt voor de gemengde tot vette huid die mat en helder 
wil worden.

Soin Anti-âge
Geschikt voor de rijpere huid van de man om ze te herstellen, terug te 
boosten en te dynamiseren.

95 Eu

35 Eu

45 Eu

70 Eu

70 Eu
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Lichaamsverzorgingen MATIS spa concept
.

Peeling van het ganse lichaam
Verwijdert perfect alle dode huidcellen,zodat de huid beter kan 
worden gevoed. Ook zal de huid egaler bruinen en mooier zijn 
van textuur.

Peeling van de rug of benen
Verwijderen van dode huidcellen en onzuiverheden.

.

   50   Eu

       30 Eu
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PHYTO 5
 
Hoogwaardige natuurlijke bestanddelen zoals klei, algen, plankton, mineralen, plant-
aardige en etherische oliën worden gebruikt bij de ontwikkeling en productie van 
phyto 5 produkten in Zwitserland. Deze natuurlijke ingrediënten en plantenextracten 
worden toegepast op je gezicht, lichaam, hoofdhuid of haar. De producent bena-
drukt dat de produkten niet getest worden op dieren en dat ze geen dierlijke stoffen 
bevatten. Door de hoge concentraties aan etherische oliën zijn de producten bijzon-
der krachtig en mogen ze enkel verdeeld worden door professionele schoonheids-
specialistes die de phyto 5 lessenreeks succesvol beëindigd hebben.

Bij phyto 5 kan men gebruik maken van zeer specifieke apparatuur. Zo zal de drainer-
jet het circulatieproces van de lymfen zachtjes stimuleren. Hiermee zullen huidpro-
blemen zoals rimpels,couperose, cellulitis, littekens en circulaire problemen zichtbaar 
verbeteren. Voor chromabehandelingen met monochromatisch licht is er de ‘chro-
mapuncter’, bekroond met de ‘ Prijs voor Innovatie ‘ op de Beauty Trade Show in Parijs 
in 1998. De dieptewerking van het licht activeert de biologische celwerking en de 
stofwisseling wordt op een natuurlijke wijze gestimuleerd.

Alles rondom ons, zelfs het kleinste deeltje materie, trilt. Phyto 5 houdt er rekening 
mee dat elk acupunctuurpunt, elke meridiaan en elke reflexzone een heel eigen spe-
cifieke trillingsfrequentie heeft. Door middel van de zacht vibrerende biostimulator 
kunnen deze frequenties geharmoniseerd worden. Dit bevordert de bloedcirculatie 
en heft blokkades op waardoor de vitaliteit toeneemt.

Ook in heel wat wellnessbehandelingen kan phyto 5 toegepast worden. Droom bij-
voorbeeld thuis weg in een heerlijk warm phytobad terwijl het voor jouw geschikte 
element zijn werk doet. Geniet van een ontspannende phytolichaamspakking waar-
bij je lichaam wordt ingewreven met een bepaald element en je daarna lekker warm 
wordt ingepakt. Na de inwerktijd voel je je herboren.

Met de phyto5 gelaatsverzorging wordt het hele lichaam aangepakt via het gezicht. 
Na een deugddoende reiniging en peeling krijg je een massage en wordt een 5-kleu-
renmasker aangebracht. Wil je nog meer? Dan kan je kiezen voor een totaalbehande-
ling waarbij je hele lichaam onder handen wordt genomen. Wat je ook probeert, het 
wordt een ervaring om nooit te vergeten!!!
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Gelaatsverzorgingen Phyto 5
Minigelaatsverzorging

Intense gelaatsverzorging
Tijdens deze verzorging worden alle functies van uw huid actief 
gestimuleerd.
(wordt maandelijks geadviseerd)

Speciale gelaatsverzorging
Anti-rimpel, oogbehandeling, acné, couperose, pigmentvlekken
Deze speciale specialiteiten kunnen pas worden uitgevoerd na 
5 basisverzorgingen en bij de juiste geadviseerde thuisverzorging.

Gelaatsverzorging voor de hypergevoelige huid

Gelaatsverzorging voor de heren
Ideaal voor dynamische mannen die er dag na dag, fris en monter 
willen uitzien

Lichaamsverzorgingen Phyto 5

Rugmassage

Pakking van het lichaam 
Groene kleipakking : ideaal voor in de lente. Weg met stress en 
stramme spieren. Een energieboost na de lange winter.

Rode kleipakking : ideaal voor in de zomer.
Koelt de hitte af in het lichaam en geeft terug levensvreugde.
Goed bij menopauzale klachten en opvliegers.

Gele kleipakking : ideaal voor tijdens de tussenseizoenen.
Zuivert het lichaam van afvalstoffen, ideaal voor wie wat kilootjes kwijt wil.

Witte kleipakking : ideaal voor tijdens de herfst.
Geeft zuurstof en mineralen aan het lichaam en bereidt het lichaam 
voor op de komende winter.

Zwarte kleipakking : ideaal voor tijdens de winter.
Geeft een tonifiërend effect op lichaam en huid. Je huid voelt terug 
strakker aan.

 

45  Eu

 90 Eu

 105 Eu

       70 Eu

      70 Eu

   35  Eu

60 Eu
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Lymfedrainage
Voor wie zich vaak vermoeid en futloos voelt. Dit is voor u!
Resultaat: U voelt de energie weer bruisen in uw lichaam, uw huid 
en uw geest is wakker geschud. Kortom, u kan er weer tegenaan. 
Ook ideaal voor mensen met zware benen, vochtophopingen en 
onzuiverheden. Het geeft een goede ondersteuning bij afslanking. 
Versnelt het herstel na een (schoonheids)operatie!
(kuur van 10 keer)

Rugverzorging anti-stress

  65  Eu

 

   70 Eu
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Kleine behandelingen
Verven wimpers

Verven wenkbrauwen

Verven wimpers en wenkbrauwen

  Volledige  medische  pedicure   

Voetmassage

Lakken

Manicure

French lakken

Lakken inclusief nagellak

Vijlen + Lakken

Make up (incl ampul)

Oogverzorging + make up

Epilaties van het lichaam
Onderbenen met kniezone  

Onderbenen en achterkant bovenbenen  

Gehele benen  

Gehele benen met bikini  

Bikini

Oksels

Onderarmen  

Rug of borst volledig

Schouders en bovenzijde rug

Epilaties van het gelaat
Bovenlip

Wenkbrauwen

Kin

Bovenlip en kin

Volledig gelaat

 

 

 

 

 

 

   13 Eu

       13 Eu

26 Eu

 30 Eu

17 Eu

  9 Eu

25 Eu

  20 Eu

 20 Eu

 25 Eu

 35 Eu

75  Eu

19 Eu

25 Eu

30 Eu

45  Eu

              20 Eu

15  Eu

23  Eu

25 Eu

15 Eu

 8 Eu

 9 Eu

 8 Eu

13  Eu

19  Eu
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Arrangementen

Relaxarrangement     135  euro
• Verwelkoming met een drankje 
• Een gelaatsverzorging 
• Relaxerende lichaamsmassage 
• Een leuke attentie voor thuis 

Verwenarrangement voor de man      
  135  euro
• Verwelkoming met een drankje 
• Medische pedicure met voetmassage 
• Basis gelaatsverzorging voor de man 
• Rugmassage 
• Een leuke attentie voor thuis 

Verwenarrangement voor de vrouw     
                                                                                       200 euro
• Verwelkoming met een drankje 
• Medische pedicure met lak 
• Gelaatsverzorging kit 
• Lichaamspeeling 
• Manicure 
• Rugmassage 
• Een leuke attentie voor thuis 

Jeugdarrangement       100 euro
• Verwelkoming met een drankje 
•  Zuiverende gelaatsverzorging voor  

de jeugd 
• Rugmassage 
• Een leuke attentie voor thuis 

Phyto arrangement     
• Verwelkoming met een drankje 
• Lichaamsmassage Zensa
• Lichaamspeeling 
• Lichaamspakking 
• Een leuke attentie voor thuis 

New Mama arrangement                     200 euro
 Verwelkoming  met  een  drankje•  Relaxatie•

 Lichaamspeeling•  Afslanken  en
 

verstevigen•
 Kleipakking•  Drainage•  Hydrateren

 
en

 verstevigen

Halve dag arrangement         160 euro
• Verwelkoming met een drankje 
•  Gelaatsverzorging soin masque em-

preinte
• Rugmassage 
• Manicure 
• Pedicure 
• Een leuke attentie voor thuis 

Bruidsarrangement         205  euro
 Eén week voor het huwelijk

• Verwelkoming met een drankje 
•  Gelaatsverzorging soin masque  

empreinte 
Twee dagen voor het huwelijk
•  Medische pedicure met lakken van de 

nagels 
• Epileren 
• Manicure 
• Proef make up 
Dag van het huwelijk
• Lakken van de nagels van de handen 
• Make up + ampul 
• Een leuke attentie voor thuis 

Bruidegomsarrangement         160       euro
Eén week  voor  het  huwelijk•  Verwelkoming

 met  een  drankje  •  Gelaatsverzorging
 

voor
 hem  •  Medische  voetverzorging

 
•

 Rugmassage  Twee  dagen
 

voor
 

het
 huwelijk•  Manicure  •  Een  

leuke attentie  voor  thuis  
  210  euro
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