
THE PARIS WAY OF BEAUTY





VAN HARTE WELKOM …

Maison Charlotte Haute Beauté heeft als missie: 
ervoor zorgen dat alle mannen en vrouwen er elke 
dag stralend uitzien door toepassing van hoog-
waardige en hypermoderne technologie. 
Speciaal voor u werd hier een echte Maison de 
Beauté gecreëerd. 
Een cocon van rust en welbehagen, een unieke 
ervaring… steeds gaan we op zoek naar het beste 
resultaat voor jou. Verfijning, elegantie en eenvoud 
zijn op subtiele wijze herkenbaar in de textuur en 
de ingrediënten van de productlijnen alsook in de 
professionele aanpak bij Maison Charlotte Haute 
Beauté.
Alle behandelingen berusten op unieke methodes 
die heel deskundig toegepast worden. In combina-
tie met exclusieve productlijnen en doeltreffende 
apparaten leggen we de nadruk op global beauty.

Vertrouw je huid aan ons toe en geniet van de 
hoogstpersoonlijke service bij Maison Charlotte 
Haute Beauté.

Charlotte Cleeren

Maison Charlotte Haute Beauté 
Tervantstraat 50, 3583 Paal-Beringen 
T +32 (0)471 30 30 70 
info@maison-charlotte.be 
www.maison-charlotte.be  
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HUIDEXPERT CARITA PARIS
GESUBLIMEERDE SCHOONHEID

GESCHIEDENIS
In 1945 richtten Rosy & Maria Carita, twee onafhanke-
lijke en visionaire zussen, die dezelfde passie voor 
schoonheid deelden, Carita Paris op. High society en 
beroemdheden kwamen op hun unieke talent af.
Alles begon bij La Maison de Beauté Carita te Parijs,
Rue du Faubourg Saint-Honoré.

DE CARITA BELEVING
Bij Carita combineren we knowhow en luxe om de 
schoonheid te verheffen naar een nieuw niveau van 
uitmuntendheid. Het klantentraject is bijzonder en 
wordt een ware beleving.
In de kern van de Carita-expertise: 
het schoonheidsapparaat CINETIC LIFT EXPERT. 
De Cinetic Lift Expert heeft 3 energievormen voor de 
beste anti verouderingstechnologie: 
01 MICRO-STROMEN: om de penetratie van de 
 serums te stimuleren + de weefsels en huidspieren
 te verstevigen + gelaatscontouren te modelleren
02   LED’S: stimuleren het cel- & weefselmetabolisme
  dmv fotomodulatie + dragen bij tot instandhou-
 ding van huidvezels en immune huidcellen
03 ULTRASOUNDS: thermische en mechanische
 werking ter ondersteuning van exfoliëring en 
 micromassage + versteviging collageenvezels.

BEHANDELINGEN OP MAAT
Wie de wereld van Carita binnenstapt, gelooft in de 
combinatie van extreme resultaten en ongeëvenaard 
comfort. Een perfect evenwicht tussen manuele 
vaardigheid, streng gecontroleerde formules en zeer 
gevoelige instrumenten. 
Maak tijd voor jezelf en geniet van een behandeling op
maat, rekening houdend met de gewenste effecten
en jouw doelzone.
Carita mobiliseert de diepliggende structuren van het 
gelaat voor een beter, onmiddelijk, zichtbaar en lang-
durig resultaat.
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HOE GAAN WIJ TE WERK 
BIJ ONZE GELAATSRITUELEN?

LES GRANDS SOINS  I  1u45
= uitgebreide gelaatsverzorgingen met apparaat
De ultieme belichaming van de Carita beleving. Een 
volledige  gelaatsbehandeling met Cinetic Lift Expert.

LES GRANDS SOINS MANUELS  I  1u
= uitgebreide gelaatsverzorgingen zonder apparaat
De volledige gelaatsbehandeling, manueel. De enige 
verzorging zonder Cinetic Lift Expert.

LES EXTRAITS  I  1u
= verkorte gelaatsverzorgingen met apparaat
Extracten uit de Grand Soin die zich focussen op 
één enkel effect, zonder ook maar enigzins afbreuk te
doen aan de genotservaring.

LES CIBLÉS  I  30min
= korte, gerichte gelaatsverzorgingen met apparaat
Geconcentreerde efficiëntie om aan een specifieke 
behoefte tegemoet te komen of een specifieke zone 
te behandelen. 

LES COLLECTIONS  I  1u45 + 4u opvolgbehandelingen
= uitgebreide gelaatskuren met apparaat  
Als eerste verzorging een Grand Soin (1u45), gevolgd 
door vier uur  gerichte opvolgbehandelingen, zelf in 
te delen over een tijdspanne van maximum 4 weken. 
Een perfect gepersonaliseerde transformatie voltrekt 
zich in de loop van de sessies.
Voor diepgaand, uitmuntend en langdurig resultaat.

Ontdek onze gelaatsverzorgingen op de volgende 
pagina’s 11-17.



HYDRATEREN
ZUIVEREN
KALMEREN
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GELAATSRITUELEN
CARITA PARIS IDÉAL

HYDRATION DES LAGONS
Verfrissend bad dat de hydratatie onmiddellijk 
en langdurig herstelt. 
Voor een vermoeide, gedehydrateerde huid. 
Ideaal bij klimaatverandering.

> Le Grand Soin  I  1u45  I   €135
> Le Grand Soin Manuel  I  1u  I   €89
> L’Extrait  I  1u  I   €89
> Le Ciblé  I  30min  I   €49
> La Collection  I  1u45 + 4x1u opvolging  I  €479

PURETÉ POUDRÉ
Herontdek het frisse gevoel van een matte 
en stralende teint. 
Voor een gemengde tot vette huid.

> Le Grand Soin  I  1u45  I   €135
> Le Grand Soin Manuel  I  1u  I   €89
> L’Extrait  I  1u  I   €89
> Le Ciblé  I  30min  I   €49
> La Collection  I  1u45 + 4x1u opvolging  I  €479

DOUCEUR DE COTON
Proef het plezier van deze uitermate verkwikkende 
‘cocooning-behandeling’. 
Voor een gevoelige en reactieve huid.

> Le Grand Soin  I  1u45  I   €135
> Le Grand Soin Manuel  I  1u  I   €89
> L’Extrait  I  1u  I   €89
> Le Ciblé  I  30min  I   €49
> La Collection  I  1u45 + 4x1u opvolging  I  €479

OPTIONEEL: OOGMASKER
>  Combleur Fondamental “Patch Yeux”  I  €13

Alle verzorgingen zijn inclusief epilatie van de wenkbrauwen en het verwijderen van zwarte puntjes.



INTENSIEVE 
ANTI-AGING
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GELAATSRITUELEN
CARITA PARIS PROGRESSIF

NÉOMORPHOSE
Transformatieve ervaring op maat voor de huid. 
Werkt op rimpels, uitstraling, kleur, textuur en volume. 
Voor vrouwen/mannen die ondervinden dat klassieke 
crèmes niet doeltreffend genoeg zijn en op zoek zijn 
naar cosmetische oplossingen op maat.

> Le Grand Soin  I  1u45  I   €158
> Le Grand Soin Manuel  I  1u  I   €95
> L’Extrait  I  1u  I   €95
> Le Ciblé  I  30min  I   €55
> La Collection  I  1u45 + 4x1u opvolging  I  €479

JEUNESSE ORIGINELLE
Liftende en verstevigende behandeling. 
Voor vrouwen/mannen die de huid willen verstevigen,
opvullen en hun gelaatscontouren willen herdefiniëren.

> Le Grand Soin  I  1u45  I   €162
> Le Grand Soin Manuel  I  1u  I   €99
> L’Extrait  I  1u  I   €99
> Le Ciblé  I  30min  I   €59
> La Collection  I  1u45 + 4x1u opvolging  I  €529

PARFAIT 3 ORS SCULPTANT
Ontstaan vanuit de buitengewone kracht van goud. 
24K puur goud, safraan en botanisch goud zijn de 
ultieme ingrediënten van deze professionele anti-
veroudering. 
Dompel uw huid onder in perfectie. 
Voor een rijpe huid die:
- wil vechten tegen alle tekenen van veroudering
- stevig en gladgestreken wil zijn 
- een stralende teint wil behouden

> Le Grand Soin  I  1u45  I   €184
> Le Grand Soin Manuel  I  1u  I   €119
> L’Extrait  I  1u  I   €119
> Le Ciblé  I  30min  I   €65
> La Collection  I  1u45 + 4x1u opvolging  I  €599

OPTIONEEL: OOGMASKER
>  Combleur Fondamental “Patch Yeux”  I  €13

Alle verzorgingen zijn inclusief epilatie van de wenkbrauwen en het verwijderen van zwarte puntjes.
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GELAATSRITUELEN
CARITA PARIS HOMME VISAGE

LE SOIN HOMME
De volledige Carita beleving specifiek afgestemd op 
de man. Deze behandeling werkt in op de huidtextuur 
en combineert efficiëntie met relaxatie.
Tekenen van stress, vermoeidheid en veroudering ver-
dwijnen.

> Le Soin Homme  I  1u  I   €89

OPTIONEEL: OOGMASKER
> Combleur Fondamental “Patch Yeux”  I  €13
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GELAATSRITUELEN
CARITA PARIS YEUX

LE SOIN REGARD
Een gerichte oogcontourbehandeling die rimpels 
gladstrijkt, wallen doet verdwijnen en het gelaat 
opfleurt door tekenen van veroudering en vermoeid-
heid zichtbaar te doen afnemen. 
Deze verzorging kan ook genomen worden inclusief 
oogpatches “Combleur Fondamental Patch Yeux”. 
Dit product bevat 5x2 oogpatches waarvan er 1 in de
verzorging wordt gebruikt en u de andere 4 thuis
als ondersteunende sessies dient te gebruiken.

> Le Soin Regard  I  35min  I   €59
> Le Soin Regard + Patch Yeux  I  35min  I   €125
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LICHAAMSRITUELEN 
BODY-EXPERT CARITA PARIS

TECHNOLED 
MINCEUR & FERMETÉ
Gerichte reshaper voor het lichaam. Doeltreffende bestrijding van cellulitis 
en verslapte huid. Intensieve kuur met 10 hightech sessies voor versteviging 
van de lichaamscontouren op 1 gerichte zone. 

Zones:    - bovenlichaam (armen, décolleté)
 - middenlichaam (buik, heupen)
 - onderlichaam (billen, dijen)

> Kuur TechnoLed  I  10x30min  I   €499

LE RÉNOVATEUR
DRAINERENDE LICHAAMSSCRUB
Met gebruik van het exclusieve signatuurproduct “Le Rénovateur”.
Een heerlijke exfoliërende vertroetelbehandeling om de huid te voeden en 
hemels zacht en glad te maken. Achteraf een omhulling met “Fluide de 
Beauté 14” voor een gehydrateerde en satijnzachte huid. 

> Le Rénovateur  I  30min  I   €59





LICHAAMSRELAXATIE 
BODY-EXPERT CARITA PARIS

LE SOIN CONFORT:
ONTSPANNENDE & VOEDENDE 
LICHAAMSMASSAGE
Met gebruik van het specifiek professioneel product 
“Baume de Soie”.
Voor mannen en vrouwen die op zoek zijn naar een 
manuele lichaamsmodelage die zorgt voor een vol-
ledig loslaten en een diepe ontspanning. Een weer-
middel tegen stress, vermoeidheid en ook droogte of 
dehydratatie van de huid.

> Le Soin Confort  I  1u  I   €95

LE DÉCONTRACTANT DOS
RELAXERENDE & VERKWIKKENDE RUGMASSAGE
Met gebruik van het specifiek professioneel product 
“Fluide de Massage 14”.
Voor mannen en vrouwen die op zoek zijn naar een 
doeltreffende rugmassage. Doet diepe spanningen 
verdwijnen en zorgt voor soepelheid en welbehagen.

> Le Décontractant Dos  I  30min  I   €55

LE MODELAGE ENERGIE:
ONTSPANNENDE & VERKWIKKENDE 
LICHAAMSMASSAGE
Met gebruik van het specifiek professioneel product 
“Fluide de Massage 14”.
Voor mannen en vrouwen die op zoek zijn naar een 
diepere manuele massage die fysieke pijn aanpakt en 
een antwoord biedt bij spierpijn als gevolg van een ge-
strest leven. Kneed- en stretchbewegingen mobilise-
ren het lichaam en doen diepe spanningen verdwijnen.

> Le Modelage Energie  I  1u  I   €95
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PIJNLOOS DEFINITIEF ONTHAREN 
WERELDLEIDER ALMA LASERS

> 100% PIJNLOZE ERVARING
> ALLE HUIDTYPES EN GEBIEDEN
> HET HELE JAAR DOOR MOGELIJK
> BEWEZEN VEILIG MET KLINISCHE SUCCESSEN

GEPATENTEERDE SHR TECHNOLOGIE 
MAAKT HET VERSCHIL
Alma Beauty REMOVE™ biedt de veiligste en meest 
effectieve oplossing voor haarverwijdering, gebaseerd 
op vooruitlopende technologie. Wij behandelen alle 
huidtinten en het breedste scala van haartypes, 
365 dagen per jaar. De behandeling is vrijwel pijnloos, 
snel en comfortabel en biedt u de prachtige, zijde-
zachte gladde huid waar u van droomt.
Alma Lasers™, een betrouwbare wereldleider in de 
medisch esthetische sector. Met bewezen klinische 
successen, een onberispelijk veiligheidsrecord en 
hoogwaardige technologie.

HOE GAAT HET IN ZIJN WERK?
1. INTAKE
Voordat de eerste behandeling van start gaat, voeren 
wij een intake gesprek met jou. In dit gesprek word 
je toegelicht hoe de ALMA Beauty Remove™ werkt 
en wat de voorwaarden zijn. We stellen samen een 
behandelingsprotocol op, rekening houdend met jouw
specifieke wensen.
2. VOORBEREIDING
Op de dag van de eerste behandeling dient het te 
behandelen gebied schoon en geschoren te zijn. 
(Voor en tijdens de behandelingskuur mag je niet 
waxen/epileren, hierdoor wordt het haarzakje uitge-
trokken en kan dit niet effectief verwijderd worden!)
3. BEHANDELING
Men heeft gemiddeld 6 tot 8 behandelingen nodig. 
Dit is afhankelijk van persoon tot persoon. Wij bieden 
ook pakketten aan van 5 + 2 beurten gratis.
4. NA BEHANDELING
Na de behandeling brengen wij een verzachtende 
crème aan. Als jouw behandelingskuur is afgelopen 
raden wij aan om jaarlijks één onderhoudsbeurt te 
nemen.
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PIJNLOOS DEFINITIEF ONTHAREN - TARIEVEN  

COMBIPAKKETTEN

WENKBRAUWEN 
> 1 behandeling  I  €50  > 5+2 GRATIS  I  €250

KAAKLIJN 
> 1 behandeling  I  €50  > 5+2 GRATIS  I  €250

BOVENLIP 
> 1 behandeling  I  €50  > 5+2 GRATIS  I  €250

KIN 
> 1 behandeling  I  €50  > 5+2 GRATIS  I  €250

OKSELS 
> 1 behandeling  I  €85  > 5+2 GRATIS  I  €425

ONDER-/BOVENARMEN 
> 1 behandeling  I  €99  > 5+2 GRATIS  I  €495

ARMEN VOLLEDIG 
> 1 behandeling  I  €150  > 5+2 GRATIS  I  €750

BIKINI KLEIN 
> 1 behandeling  I  €85  > 5+2 GRATIS  I  €425

BIKINI GROOT 
> 1 behandeling  I  €99  > 5+2 GRATIS  I  €495

ONDER-/BOVENBENEN 
> 1 behandeling  I  €150  > 5+2 GRATIS  I  €750

BENEN VOLLEDIG 
> 1 behandeling  I  €250  > 5+2 GRATIS  I  €1250

RUG 
> 1 behandeling  I  €250  > 5+2 GRATIS  I  €1250

BORSTKAS 
> 1 behandeling  I  €150  > 5+2 GRATIS  I  €750

BUIK 
> 1 behandeling  I  €150  > 5+2 GRATIS  I  €750

COMBI 1
OKSELS + BIKINI GROOT 
> 1 behandeling  I  €125  > 5+2 GRATIS  I  €625

COMBI 2
OKSELS + BIKINI GROOT + ONDER-/BOVENBENEN
> 1 behandeling  I  €255  > 5+2 GRATIS  I  €1275

COMBI 3
OKSELS + BIKINI GROOT + BENEN VOLLEDIG
> 1 behandeling  I  €299  > 5+2 GRATIS  I  €1495

COMBI MEN 1
BORSTKAS + BUIK 
> 1 behandeling  I  €289  > 5+2 GRATIS  I  €1445

COMBI MEN 2
OKSELS + RUG 
> 1 behandeling  I  €315  > 5+2 GRATIS  I  €1575

COMBI MEN 3
OKSELS + BORSTKAS + BUIK 
> 1 behandeling  I  €355  > 5+2 GRATIS  I  €1775
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DESKUNDIGE MICROBLADING 
BROW STYLING

MICROBLADING
Mircoblading is een nieuwe techniek in de permanente 
make-up voor de wenkbrauwen. Met deze vernieuwde 
manuele techniek worden wenkbrauwhaartjes ultra
fijn in de huid gepigmenteerd. Uit de ervaringen en 
kennis van onze verschillende specialisaties tekenen
wij de perfecte wenkbrauw die bij jou past, naar-
gelang jouw wensen!

VOOR WIE
De mircoblading hairstroke techniek is aangewezen bij:
> een dunne/onregelmatige haargroei van de 
 wenkbrauwen
>  asymmetrische wenkbrauwen
>  een litteken in de wenkbrauwen
>  te veel of onkundige epilatie met als gevolg dunne
 of bijna geen wenkbrauwen 
>  correctie van een slecht geplaatste permanente 
 make-up
>  plaatselijk of volledig haarverlies: 
 alopecia in wenkbrauwen
>  hertekenen van de wenkbrauwen verbetert het 
 esthetische aspect en geeft een fundamentele 
 expressie aan het gelaat

> Consultatie Microblading  I  €20

> Basisbehandeling hairstroke
    inclusief retouche na 4 à 6 weken  I  €395

> Basisbehandeling hairstroke alopecia
    inclusief retouche na 4 à 6 weken  I  €525

> Retouche microblading 
 + jaarlijks bijwerken  I  50% van huidig tarief

BROWSTYLING

> Epilatie wenkbrauwen  I  €12

> Verven wenkbrauwen  I  €14

> Epileren + verven wenkbrauwen  I  €22
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WIMPERSTYLISTE  
ONE BY ONE & RUSSIAN VOLUME - 100% ZIJDE

SPREKENDE OGEN OP ÉLK MOMENT VAN DE DAG
Prachtige volle wimpers met een natuurlijke of 
glamoureuze uitstraling! Perfect voor een feestje, 
handig op vakantie of gewoon voor elke dag perfecte, 
waaierende wimpers.
Lange volle wimpers versterken je uitstraling en geven 
een mooie & ultra vrouwelijke look. 
Wimperextensions maken mascara of krultang over-
bodig. Een echte tijdswinst ‘s morgens en altijd piek-
fijn in orde met die stralende blik!

ONE BY ONE & RUSSIAN VOLUME: 
HET VERSCHIL
Bij de One by One techniek wordt er één wimper-
extension op één natuurlijk wimperhaartje geplaatst.
Bij de nieuwste techniek Russian Volume kunnen er 
tot zes ultra lichte wimperextensions op één natuur-
lijk wimperhaartje. Met Russian Volume extensions 
heb je meer keuze & mogelijkheden. Deze wimper-
extensions blijven gemiddeld langer zitten dan de 
extensions One by One. 
Afhankelijk van je eigen natuurlijke wimpers bekijken 
we de mogelijkheden en bespreken we welke techniek 
voor jou het meest geschikt is.

> One by One - nieuwe set  I  €99

> Russian Volume - nieuwe set  I  €119

> Bijwerken  I  30 min I  €30

> Bijwerken  I  45 min I  €45

> Bijwerken  I  60 min I  €60

> Verven wimpers  I  €14
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CARITA PARIS - MAINS

INTENSIEVE HANDVERZORGING 
MET CINETIC LIFT EXPERT™ 

GRAND SOIN DES MAINS 
- Mini manicure
- Zuiverende handscrub met serum + Skin Scrubber  
  Cinetic Lift Expert™
- Carita Massage des Mains
- Verzorgende omhulling met LEDs Cinetic Lift 
   Expert™

> 1 behandeling  I  45min  I  €50

JEUNESSE ORIGINELLE MAINS 
Intensieve Anti-Aging kuur voor de handen met 
Cinetic Lift Expert™.
De handen zien er voller en egaler uit.

> 5 behandelingen  I  5x30min  I  €245

31

HANDS & FEET 
GELPOLISH

MINI MANI
> Verzorgende mini manicure  I   €25

GELICIOUS MANI
> Mini manicure + gelpolish  I   €40

MINI PEDI
> Verzorgende mini pedicure  I   €35

GELICIOUS PEDI
> Mini pedicure + gelpolish  I   €50





 
HARSEN
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WENKBRAUWEN   I  €11 

KAAKLIJN  I  €11 

BOVENLIP  I  €11 

KIN  I  €11

OKSELS  I  €16

ONDER-/BOVENARMEN  I  €20

ARMEN VOLLEDIG  I  €25

BIKINI KLEIN  I  €16

BIKINI GROOT  I  €20

ONDER-/BOVENBENEN  I  €25

BENEN VOLLEDIG  I  €40

RUG  I  €30

BORSTKAS  I  €25

BUIK  I  €25





MAKE UP
DELILAH COSMETICS

35

ONTDEK HET PRACHTIGE MAKE-UP GAMMA 
VAN DELILAH  
In een wereld waar beautymerken een obsessie 
hebben voor trends en ingewikkelde taal, is DELILAH 
ingetogen, ongecompliceerd, verleidelijk en straalt 
het luxe uit. Het cosmeticamerk staat voor schoon-
heid, kracht en zelfverzekerdheid. 
Met de compacte collectie bewijst DELILAH de 
consument dat voor een perfecte make-up look niet 
veel nodig is. De producten zijn makkelijk in gebruik 
en biedt vrouwen ingetogen luxe, waar ze elke dag
van kunnen genieten.
De foundation, oogschaduw, lippenstift en blush 
onderscheiden zich door elegantie, hoge kwaliteit, 
een tikje glamour en zijn verkrijgbaar in een scala van 
tinten.  De make-up is dermatologisch getest, dier-
proefvrij, milieubewust geproduceerd en uiteraard vrij 
van parabenen. De collectie wordt aangevuld door 
een complete serie prachtige penselen.
DELILAH COSMETICS is geboren uit vriendschap, een 
passie voor cosmetica en de wens om vrouwen van 
alle leeftijden, en met elk huidtype, te helpen zich 
mooi te voelen en dat uit te stralen.

TOUCH UP NA GELAATSBEHANDELING 
Lichte maquillage na de verzorging
> 15min  I  €18

DAGMAKE-UP 
Natuurlijke maquillage
> 20min  I  €30

AVOND-/FEEST- & BRUIDSMAKE-UP 
Aangepaste maquillage naargelang de feestelijkheid
> 30min  I  €45

PROEFMAKE-UP 
Testen van de gewenste make-up, voorafgaand 
bruiloft, feest ... 
> 30min  I  €30



ROYAL RELAX ARRANGEMENT   > 3u45min  I  €325
Laat je een halve dag verwennen met de beste 
zorgen. Dompel je onder in een wereld van luxe.
- Carita Paris “Parfait 3 Ors Sculptant: 
 Le Grand Soin”
- Huidadvies voor dagelijkse thuisverzorging
- Keuze uit massage: 
 “Le Soin Confort” of  “Le Modelage Energie”
- Verzorgende mini manicure
- Dagmake-up

PARTY ARRANGEMENT  > 1u30min  I  €125
Ideaal om straks te stralen op jouw feest.
- Carita Paris Idéal “Le Ciblé” (volgens huidtype)

- Huidadvies voor dagelijkse thuisverzorging
- Mini manicure + gelpolish 
- Avondmake-up

- OPTIONEEL: nieuwe set wimperextensions
 One by One > 2u30min  I  €205
 Russian Volume > 2u45min  I  €215

MOMMY TO BE   > 2u15min  I  €170
Bijna mama! Nog eventjes wachten en dan is die
schattige baby er. Geniet van je zwangerschap en 
luister naar je lichaam. Gun jezelf de tijd om je 
heerlijk te laten verwennen.
- Carita Paris Idéal “Le Grand Soin Manuel”, 
   afgestemd op jouw huidtype
- Huidadvies voor dagelijkse thuisverzorging
- Ontspannende schouder-nek-handmassage
- Verzorgende mini-manicure & -pedicure

Wij verwelkomen jou graag met een glaasje bubbels, heerlijk tasje koffie of thee en wat lekkers …

ARRANGEMENTEN
RELAX ARRANGEMENT   > 3u15min  I  €250
Laat je een halve dag verwennen en omringen 
met de beste zorgen.
- Carita Paris “Néomorphose: Le Grand Soin”
- Huidadvies voor dagelijkse thuisverzorging
- Relaxerende rugmassage 
 “Le Décontractant Dos”
- Verzorgende mini manicure
- Dagmake-up

HOLIDAY ARRANGEMENT   > 2u45min  I  €225
Vertrek stralend op vakantie!
- Carita Paris Idéal “Le Grand Soin” (volgens huidtype)

- Huidadvies voor dagelijkse thuisverzorging
- Drainerende lichaamsscrub “Le Rénovateur”
- Mini manicure + gelpolish

- OPTIONEEL: nieuwe set wimperextensions
 One by One > 3u45min  I  €305
 Russian Volume > 4u  I  €315

JEUGDARRANGEMENT   > 1u15min  I  €85
Een heerlijke en doelgerichte ontspanning voor de 
jonge huid. Speciaal afgestemd voor de jeugd.
- Carita Paris Idéal “Le Ciblé”, volgens huidtype
- Huidadvies voor dagelijkse thuisverzorging
- Mini manicure + gelpolish 

- OPTIONEEL: nieuwe set wimperextensions
 One by One > 2u15min  I  €165
 Russian Volume > 2u30min  I  €175
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BRIDE & GROOM TO BE    
Proficiat met jullie toekomstig huwelijk! 
De mooiste dag van je leven waarop je wil stralen 
als nooit tevoren. Neem hiervoor de nodige tijd 
om je huid in topconditie te brengen. 
Een bruiloft organiseren vraagt veel energie. Het 
is daarom belangrijk om alle zorgen en stress weg 
te nemen.
Een ideaal pakket om je perfect voor te bereiden 
op de meest bijzondere dag van jullie leven.

BRIDE TO BE     I  €550
> 4 weken voor het huwelijk  I  2u15min
- Kuur Carita Paris “Néomorphose: La Collection”
- Huidadvies voor dagelijkse thuisverzorging
- Proefmake-up & uitgebreid advies
> In de weken voor het huwelijk
-  4u opvolgingsbehandelingen zelf in te delen
   “Néomorphose: La Collection”
> dag voor het huwelijk  I  45min
-  Mini manicure + gelpolish
> Huwelijksdag  I  45min
-  Bruidsmake-up

GROOM TO BE   > 1u30min  I  €115
Ook de bruidegom moet stralen!
> In de week voor het huwelijk
- Carita Paris “Le Soin Homme”
- Huidadvies voor dagelijkse thuisverzorging
- Bijknippen wenkbrauw-, neus- en oorharen
- Verzorgende mini manicure

DISCOVERY DATE
Trakteer jezelf en je vrienden op een heerlijke 
Discovery Date bij Maison Charlotte. Het wordt  
ongetwijfeld een gezellig samenzijn met je 
vriendinnen waarop jullie kunnen kennismaken
met het instituut, ons uitgebreid aanbod van 
behandelingen en het prachtige productengamma
Carita Paris.
Er is dan tevens de mogelijkheid om GRATIS de 
definitieve pijnloze lasterontharing uit te testen!
Naast wat bubbels en knabbels zal iedereen 
voorzien worden van een leuk gevulde goodie bag.
Iedereen die op deze avond een verzorging
of kuur reserveert, ontvangt daar bovenop nog 
een luxueus geschenk.
Op aanvraag mogelijk vanaf 4 personen.

—
MAKE-UP DATE

Glaasje bubbels, hapje, uitleg over het gamma, 
gemaquilleerd worden met tips & tricks voor thuis. 
We leggen graag samen met jou een datum vast. 
Op deze avond krijgen jullie professioneel advies 
van topvisagisten die werken voor de covers van 
glossy magazines zoals Vogue, Elle, Glamour,
Cosmopolitan, Bazaar …
Op aanvraag mogelijk vanaf 4 personen.

ARRANGEMENTEN DISCOVERY 
PARTIES
—



ETIQUETTE, AFSPRAKEN
OPENINGSTIJDEN & GEGEVENS
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AFSPRAKEN
Kom gerust wat vroeger voor uw behandeling en geniet van een kopje koffie in onze lounge. 
Indien je te laat komt, zal dit resulteren in een verkorting of aanpassing van je behandeling zonder prijsvermin-
dering van de geboekte behandeling.

ANNULATIE
Indien je door onverwachte omstandigheden jouw afspraak moet annuleren, vragen wij u vriendelijk dit minstens 
24 uur vooraf te doen. Indien de afspraak laattijdig geannuleerd wordt, zal de behandeling aangerekend worden.

AANKOPEN
Heb je verzorgingsproducten nodig? Aarzel niet om contact op te nemen. We nemen graag de nodige tijd om 
je persoonlijk te adviseren. Een telefoontje / berichtje vooraf zorgt ervoor dat de behandelingen niet gestoord 
worden. Je bent steeds van harte welkom.

MAISON CHARLOTTE HAUTE BEAUTÉ DANKT JE VOOR JE BEGRIP EN MEDEWERKING!

OPENINGSTIJDEN
Alle behandelingen op afspraak
Maandag 14:00 – 18:00
Dinsdag 09:00 – 18:00
Woensdag 09:00 – 18:00
Donderdag 09:00 – 18:00
Vrijdag 09:00 – 18:00
Zaterdag 09:00 – 13:00
Zondag gesloten
Geen vrij moment? Noodgeval?
Wij zoeken samen naar een oplossing.

CONTACT 
Maison Charlotte Haute Beauté
Tervantstraat 50, 3583 Paal 
T +32 (0)471 30 30 70
info@maison-charlotte.be
www.maison-charlotte.be 

ROUTEBESCHRIJVING
Vanuit Hasselt / Leuven: 
-  E313 afrit 26 Paal-Beringen
-  aan de lichten naar links
-  aan de volgende lichten links - Industrieweg
-  rotonde 3° afslag - Beverlosesteenweg
-  na 450m flauwe bocht naar rechts - Tervantstraat
-  op het einde van de straat aan de rechterkant 
 gebouw The Printroom / Maison Charlotte = 1° verdiep. 
 

Vanuit Antwerpen: 
-  E313 afrit 26 Paal-Beringen
-  aan de lichten naar rechts
-  aan de volgende lichten rechtdoor
-  aan de volgende lichten links - Industrieweg
-  rotonde 3° afslag - Beverlosesteenweg
-  na 450m flauwe bocht naar rechts - Tervantstraat
-  op het einde van de straat aan de rechterkant 
 gebouw The Printroom / Maison Charlotte = 1° verdiep. 

RUIME PARKING VOOR DE DEUR






