
 

 

Tijdens openingsuren ( tot 17u30 ) – zonder afspraak 

Dag- / avondmake-up ……………………….………………………...….29 EUR 

5 beurtenkaart ( make-up tijdens openingsuren )…...……………......125 EUR 

Make-up met advies, tips & trick 1u30…………………………………..49 EUR 

Epilatie van de wenkbrauwen………………………………………….…..9 EUR 

Gratis bij aankoop van 15 euro aan wenkbrauwproducten……………………. 

10 beurten kaart epilatie 10 + 2……………………………………...…...90 EUR 

Lakken van de nagels…………………………………………………....…5 EUR 

Gratis bij aankoop van een nagellak……………………………………………… 

10 beurtenkaart lakken…………………………………………………....45 EUR 

Dagelijkse verzorging met Rainpharma (15min.)…….…………...……15 EUR 

( Reiniging, scrub, ( masker +5euro ), lotion, dag- & oogcrème……………..... 

10 beurtenkaart verzorging………….……………………………….....120 EUR 

  Verwen uurtje………………………………………………………………55 EUR 

  ( Verzorging, epilatie, make-up en lakken van de nagels )……………………. 

 

 

Afspraak buiten de openingsuren 

Dag- / avond make-up…………………...……………….………….……39 EUR 

Dag- / avond make-up op locatie ( excl. 0.35€ / km ).……….…....…..55 EUR 

Make-up met advies, tips & tricks……………………………….……….49 EUR 

Fantasie make-up / SFX…………. ……………………………....vanaf 50 EUR 

Fantasie make-up / SFX op locatie ( excl. 0.35€ / km )…….….vanaf 65 EUR 

Verwen uurtje………………………………………………………………60 EUR 

( verzorging, epilatie, make-up en lakken van de nagels )……………………. 

Make-up shop 

Make-up 



Workshop 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steeds op afspraak ( op verplaatsing ALTIJD exclusief 0.35 € / km ) 

Bruidsmake-up inclusief proef ( proef @ Liza’s wereld )…………….. 100 EUR   

Bruidsmake-up inclusief proef ( proef op locatie )……………………. 150 EUR 

Enkel proefsessie ( @ Liza’s wereld )...……… ................................... 60 EUR 

Enkel bruidsmake-up ( @ Liza’s wereld )………………....................... 60 EUR 

Enkel bruidsmake-up tijdens openingsuren winkel……………………...39 EUR 

Enkel bruidsmake-up op locatie…………………………………………..75 EUR 

Suitemake-up ( @ Liza’s wereld )………………………………………...39 EUR 

Suitemake-up tijdens openingsuren winkel……………………………...29 EUR 

Suitemake-up op locatie vanaf 4p. ( prijs pp. )……………………..……35 EUR  

 

 

Steeds op afspraak ( @ Liza’s wereld of op locatie, vanaf 10 km  excl. 0.35 € / km ) 

Make-up met advies, tips & tricks 1u30………………………………....49 EUR 

Individuele workshop 3u………………..…………………………………99 EUR 

Duo-workshop 3u ( prijs pp. )...............................................................80 EUR  

Groepsworkshop @ Liza’s wereld 3u ( prijs pp. ).................................49 EUR 

 

GRATIS voor de gastvrouw als dank voor het organiseren van een workshop 

 

Vrijgezellen / grote groepen……………………………………prijs op aanvraag 

  

 

 

                0477/37.61.09                info@ lizaswereld.be    @ www.lizaswereld.be 

                                          Zuidstraat 78, 8800 Roeselare 

Bruid- & suite make-up 

http://www.lizaswereld.be/

