
 
 

Phyto 5 staat voor er goed uitzien 
én je goed voelen, zowel 
mentaal als fysiek. De unieke 
combinatie van producten met 
actieve ingrediënten en licht- & 
kleurtherapie brengen uw 
huidconditie terug in balans en 
herstellen het energetisch 
evenwicht in je lichaam. Door 
deze innerlijke balans behoud je 
de energie in je lichaam en krijg 
je meer vitaliteit en uitstraling. 
 
PHYTO 5 is een plantaardig 
productengamma, geïnspireerd 
op eeuwenoude Oosterse 
wijsheid gecombineerd met 
verfijnde Westerse technologie. 
PHYTO 5 is een totaalconcept 
van exclusieve professionele 
verzorgingen en actieve, 
natuurlijke producten. 
 
PHYTO 5-statement: 
. Innerlijk en uiterlijk welzijn 

gaan samen 
. Elk uiterlijk probleem heeft een 

innerlijke oorzaak 
. Individuele aanpak van de 

totale persoon (gezicht + 
lichaam) 

. Puur natuurlijke producten en 
verzorgingen 

Lichaamsverzorgingen  

Phyto5: 

Bloem op de buik (45 min.) € 40.00 

Lymfedrainage (60 min.) € 65.00 

Anti-stress rugverzorging (60 min.)  € 65.00 

Rugmassage met lymfedrainage  € 45.00 
(40 min.) 

’Ieder seizoen zijn pakking’ € 65.00 
(60 min.) 

Lymfedrainage en kleipakking € 120.00 
(120 min.) 

 

Quantum: 

Quantum (60 min.) € 110.00 
met toestel € 120.00 

Quantum (80 min.) € 140.00  
met toestel € 150.00

  

 

 

 

 

Contact: 

Mussenburgveld 12 
3960 Bree 

Tel. 089 47 26 45 

www.isabelle-instituut.be 



 
 

 Gelaatsverzorgingen  
 

Phyto5 

Phyto5 Quick (30 min.)   € 35.00 

Phyto5 Moment (45 min.)  € 45.00 

Phyto5 Jeugd (-21 jaar) (45 min.) € 45.00 

Phyto5 Gevoelige huid (60 min.) € 59.00 

Phyto5 Harmony (80 min.)  € 70.00 

Phyto5 Deluxe (90 min.)  € 90.00 

Phyto5 Ageless (60 min.)  € 60.00 

Phyto5 Ageless (90 min.)  € 90.00 

Phyto5 Ageless (100 min.)  € 100.00 

 

Quantum: 

Quantum (60 min.)  €130.00 

Quantum (80 min.)  €150.00 

 

PRIJSLIJST 
 

Manicure 
 
Manicure   € 18.00 

Luxe manicure    € 30.00                  
(peeling, massage + masker) 

Supplement lakken  € 3.00 

Gellak    € 27.00 

Verwijderen gellak + manicure € 20.00 

Pedicure 
 

Medische pedicure  € 22.50 

Eerste maal (+intake)  € 25.00 

Na 8 weken   € 25.00 

Luxe pedicure   € 50.00 

Supplement lakken  € 3.00 

Voetreflexologie   € 60.00 

Chakra energie massage  € 40.00    
met biostimulator 

Wimpers & wenkbrauwen 
 
Verven wimpers   € 12.00 

Verven wenkbrauwen   € 10.00 

Verven wimpers +      € 20.00       
wenkbrauwen 

Krullen van de wimpers  € 27.00 

Krullen + verven wimpers  € 32.00 

Make-up 
 
Make-up na verzorging  € 10.00 

Dag make-up   € 20.00 

Avond make-up   € 25.00 

Bruids make-up   € 25.00 

Ontharing gelaat 
 
Wenkbrauwen   € 9.00 

Bovenlip   € 9.00 

Bovenlip + kin  € 16.00 

Volledig gelaat zonder   € 20.00 

wenkbrauwen 

Volledig gelaat met   € 25.00 

wenkbrauwen 

Ontharing lichaam 
 
Onderbenen + knie  € 18.00 

Onder - en bovenbenen  € 28.00 

Onderbenen en achterzijde  € 23.00 
bovenbenen 

Bikini    € 11.00 

Armen    € 18.00 

Oksels    € 10.00 

Mannen rug   € 30.00 

Mannen buik/borst  € 30.00 

NIEUW: PowerSlim Coaching 

 


