
Medical Micropigmentation
MMuullttiittrreeppppaanniicc  CCoollllaaggeenn  AAccttuuaattiioonn  ((MMCCAA))  DDrryy  NNeeeeddlliinngg  hhaass  pprroovveenn  ssuucccceessss  iinn  ttrreeaattiinngg  aanndd  iimmpprroovviinngg  tthhee  
aappppeeaarraannccee  ooff  mmaannyy  sskkiinn  ccoonnddiittiioonnss..  BByy  bbrreeaakkiinngg  uupp  ttiigghhtt  aanndd  ttoouugghh  ssccaarr  ttiissssuuee,,  nneeww  bblloooodd  ccoommeess  iinnttoo  
tthhee  aarreeaa  aanndd  aass  aa  rreessuulltt  nneeww  ccoollllaaggeenn  ggrroowwss..  TTrreeaattss  sskkiinn  ccoonnddiittiioonnss  ssuucchh  aass::  SSttrreettcchh  MMaarrkkss,,  SSkkiinn  GGrraaffttss,,  FFiinnee  
LLiinneess  &&  WWrriinnkklleess,,  SSuurrggiiccaall  SSccaarrss,,  AAccnnee  SSccaarrss,,  BBuurrnnss,,  CClleefftt  LLiipp..  FFoorr  bbeesstt  rreessuullttss  tthhrreeee  ttrreeaattmmeennttss  aarree  
rreeccoommmmeennddeedd  oovveerr  aa  ppeerriioodd  ooff  33  mmoonntthhss..  2200%%  ddiissccoouunntt  ffoorr  aa  pprree--ppaaiidd  ccoouurrssee  ooff  33  sseessssiioonnss..  CCoonnssuullttaattiioonn  
rreeqquuiirreedd..  
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Area 3 

£150 per session 
£225 per session 
£300 per session 

£360 course of 3 
£540 course of 3 
£720 course of 3 
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IIff  sskkiinn  llaacckkss  eellaassttiicciittyy  aa  ccoommbbiinneedd  DDeerrmmaa  RRoolllleerr  aanndd  DDrryy  nneeeeddlliinngg  ttrreeaattmmeenntt  ccaann  bbee  rreeccoommmmeennddeedd  ffoorr  tthhee  bbeesstt  rreessuullttss..  

Camouflage Micropigmentation 
TThhee  iinnffuussiioonn  ooff  ppiiggmmeennttss  iinnttoo  tthhee  sskkiinn  wwhheerree  ddrryy  nneeeeddlliinngg  hhaass  nnoott  rreeccoolloorreedd  ssccaarr  ttiissssuuee  aanndd  mmeellaanniinn  
iiss  aabbsseenntt  ffrroomm  tthhee  sskkiinn..  TThhiiss  ttrreeaattmmeenntt  ccaann  iimmpprroovvee  tthhee  wwhhiittee  sshhiinnyy  aappppeeaarraannccee  ooff  hheeaalleedd  ssccaarr  ttiissssuuee..  
IItt  iiss  uusseedd  ttoo  ccaammoouuffllaaggee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  sskkiinn  ccoonnddiittiioonnss::  SSccaarrss,,  BBuurrnnss,,  SSkkiinn  GGrraaffttss,,  VViittiilliiggoo..  

Skin Treatment - Meso vital
AAnnttii--aaggeeiinngg  sskkiinn  rreejjuuvveennaattiinngg  ttrreeaattmmeenntt  wwhhiicchh  ssttiimmuullaatteess  nnaattuurraall  ccoollllaaggeenn  pprroodduuccttiioonn  ffoorr  tthhee  rreedduuccttiioonn  ooff  
ffiinnee  lliinneess  aanndd  wwrriinnkklleess..  MMeessoo  vviittaall  sseerruummss  aarree  iinnffuusseedd  ddiirreeccttllyy  iinnttoo  tthhee  ddeeeeppeerr  llaayyeerrss  ooff  tthhee  sskkiinnss  ssuurrffaaccee  
ggiivviinngg  aa  rreeffrreesshhiinngg  vviittaammiinn  aanndd  mmiinneerraall  bboooosstt  ttoo  rreevviittaalliissee  aanndd  iimmpprroovvee  aappppeeaarraannccee  ooff  tthhee  sskkiinn..  55%%  AAHHAA  
ppeeeell  iiss  uusseedd  ttoo  mmaaxxiimmiissee  rreessuullttss..
AA  ccoouurrssee  ooff  66  iiss  rreeccoommmmeennddeedd  ffoorr  bbeesstt  rreessuullttss  44  --  66  wweeeekkss  aappaarrtt..

£80 per 45 minute session
£400 course of 6 sessions

Hair Follicle Simulation £150 per hour session

CCoonnssuullttaattiioonn  rreeqquuiirreedd  AA  hhaaiirr  lloossss  ttrreeaattmmeenntt  tthhaatt  ggiivveess  tthhee  iilllluussiioonn  ooff  rreeaall  hhaaiirr..  BByy  iinnffuussiinngg  ssppeecciiffiicc  
ppiiggmmeennttss  iinn  tthhee  eeppiiddeerrmmiiss  iitt  ssiimmuullaatteess  tthhee  llooookk  ooff  aa  sshhaavveedd  hheeaadd  oorr  aaddddss  ccoolloouurr  ttoo  tthhee  ssccaallpp  wwhheerree  
tthhiinnnniinngg  hhaass  ooccccuurrrreedd..  MMuullttiippllee  ttrreeaattmmeennttss  mmaayy  bbee  rreeqquuiirreedd..  

2200%%  ddiissccoouunntt  ffoorr  aa  pprree--ppaaiidd  ccoouurrssee  ooff  33  sseessssiioonnss..  CCoonnssuullttaattiioonn  rreeqquuiirreedd..  PPlleeaassee  nnoottee  ::  SSccaarr  ttiissssuuee  ccaann  bbee  
uunnpprreeddiiccttaabbllee  wwhheenn  rreettaaiinniinngg  ppiiggmmeenntt,,  ssoo  cclliieennttss  sshhoouulldd  bbee  pprreeppaarreedd  ttoo  hhaavvee  mmoorree  tthhaann  oonnee  aappppooiinnttmmeenntt  ttoo  aacchhiieevvee  
tthhee  ddeessiirreedd  rreessuullttss

Scalp Micropigmentation 
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tthhiinnnniinngg  hhaass  ooccccuurrrreedd..  MMuullttiippllee  ttrreeaattmmeennttss  mmaayy  bbee  rreeqquuiirreedd..  

2200%%  ddiissccoouunntt  ffoorr  aa  pprree--ppaaiidd  ccoouurrssee  ooff  33  sseessssiioonnss..  CCoonnssuullttaattiioonn  rreeqquuiirreedd..  PPlleeaassee  nnoottee  ::  SSccaarr  ttiissssuuee  ccaann  bbee  

uunnpprreeddiiccttaabbllee  wwhheenn  rreettaaiinniinngg  ppiiggmmeenntt,,  ssoo  cclliieennttss  sshhoouulldd  bbee  pprreeppaarreedd  ttoo  hhaavvee  mmoorree  tthhaann  oonnee  aappppooiinnttmmeenntt  ttoo  aacchhiieevvee  

tthhee  ddeessiirreedd  rreessuullttss

Scalp Micropigmentation 

Medical Micropigmentation

MMuullttiittrreeppppaanniicc  CCoollllaaggeenn  AAccttuuaattiioonn  ((MMCCAA))  DDrryy  NNeeeeddlliinngg  hhaass  pprroovveenn  ssuucccceessss  iinn  ttrreeaattiinngg  aanndd  iimmpprroovviinngg  tthhee  

aappppeeaarraannccee  ooff  mmaannyy  sskkiinn  ccoonnddiittiioonnss..  BByy  bbrreeaakkiinngg  uupp  ttiigghhtt  aanndd  ttoouugghh  ssccaarr  ttiissssuuee,,  nneeww  bblloooodd  ccoommeess  iinnttoo  

tthhee  aarreeaa  aanndd  aass  aa  rreessuulltt  nneeww  ccoollllaaggeenn  ggrroowwss..  TTrreeaattss  sskkiinn  ccoonnddiittiioonnss  ssuucchh  aass::  SSttrreettcchh  MMaarrkkss,,  SSkkiinn  GGrraaffttss,,  FFiinnee  

LLiinneess  &&  WWrriinnkklleess,,  SSuurrggiiccaall  SSccaarrss,,  AAccnnee  SSccaarrss,,  BBuurrnnss,,  CClleefftt  LLiipp..  FFoorr  bbeesstt  rreessuullttss  tthhrreeee  ttrreeaattmmeennttss  aarree  

rreeccoommmmeennddeedd  oovveerr  aa  ppeerriioodd  ooff  33  mmoonntthhss..  2200%%  ddiissccoouunntt  ffoorr  aa  pprree--ppaaiidd  ccoouurrssee  ooff  33  sseessssiioonnss..  CCoonnssuullttaattiioonn  

rreeqquuiirreedd..  

Area 1 

Area 2 

Area 3 

£150 per session 

£225 per session 

£300 per session 

£360 course of 3 

£540 course of 3 

£720 course of 3 

Area 1 

Area 2 

Area 3 

£150 per session £360 course of 3 

£225 per session £540 course of 3 

£300 per session £720 course of 3 

IIff  sskkiinn  llaacckkss  eellaassttiicciittyy  aa  ccoommbbiinneedd  DDeerrmmaa  RRoolllleerr  aanndd  DDrryy  nneeeeddlliinngg  ttrreeaattmmeenntt  ccaann  bbee  rreeccoommmmeennddeedd  ffoorr  tthhee  bbeesstt  rreessuullttss..  

Camouflage Micropigmentation 

TThhee  iinnffuussiioonn  ooff  ppiiggmmeennttss  iinnttoo  tthhee  sskkiinn  wwhheerree  ddrryy  nneeeeddlliinngg  hhaass  nnoott  rreeccoolloorreedd  ssccaarr  ttiissssuuee  aanndd  mmeellaanniinn  

iiss  aabbsseenntt  ffrroomm  tthhee  sskkiinn..  TThhiiss  ttrreeaattmmeenntt  ccaann  iimmpprroovvee  tthhee  wwhhiittee  sshhiinnyy  aappppeeaarraannccee  ooff  hheeaalleedd  ssccaarr  ttiissssuuee..  

IItt  iiss  uusseedd  ttoo  ccaammoouuffllaaggee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  sskkiinn  ccoonnddiittiioonnss::  SSccaarrss,,  BBuurrnnss,,  SSkkiinn  GGrraaffttss,,  VViittiilliiggoo..  

Skin Treatment - Meso vital

AAnnttii--aaggeeiinngg  sskkiinn  rreejjuuvveennaattiinngg  ttrreeaattmmeenntt  wwhhiicchh  ssttiimmuullaatteess  nnaattuurraall  ccoollllaaggeenn  pprroodduuccttiioonn  ffoorr  tthhee  rreedduuccttiioonn  ooff  

ffiinnee  lliinneess  aanndd  wwrriinnkklleess..  MMeessoo  vviittaall  sseerruummss  aarree  iinnffuusseedd  ddiirreeccttllyy  iinnttoo  tthhee  ddeeeeppeerr  llaayyeerrss  ooff  tthhee  sskkiinnss  ssuurrffaaccee  

ggiivviinngg  aa  rreeffrreesshhiinngg  vviittaammiinn  aanndd  mmiinneerraall  bboooosstt  ttoo  rreevviittaalliissee  aanndd  iimmpprroovvee  aappppeeaarraannccee  ooff  tthhee  sskkiinn..  55%%  AAHHAA  

ppeeeell  iiss  uusseedd  ttoo  mmaaxxiimmiissee  rreessuullttss..

AA  ccoouurrssee  ooff  66  iiss  rreeccoommmmeennddeedd  ffoorr  bbeesstt  rreessuullttss  44  --  66  wweeeekkss  aappaarrtt..
£80 per 45 minute session

£400 course of 6 sessions

Hair Follicle Simulation 

£150 per hour session

CCoonnssuullttaattiioonn  rreeqquuiirreedd  AA  hhaaiirr  lloossss  ttrreeaattmmeenntt  tthhaatt  ggiivveess  tthhee  iilllluussiioonn  ooff  rreeaall  hhaaiirr..  BByy  iinnffuussiinngg  ssppeecciiffiicc  

ppiiggmmeennttss  iinn  tthhee  eeppiiddeerrmmiiss  iitt  ssiimmuullaatteess  tthhee  llooookk  ooff  aa  sshhaavveedd  hheeaadd  oorr  aaddddss  ccoolloouurr  ttoo  tthhee  ssccaallpp  wwhheerree  

tthhiinnnniinngg  hhaass  ooccccuurrrreedd..  MMuullttiippllee  ttrreeaattmmeennttss  mmaayy  bbee  rreeqquuiirreedd..  

2200%%  ddiissccoouunntt  ffoorr  aa  pprree--ppaaiidd  ccoouurrssee  ooff  33  sseessssiioonnss..  CCoonnssuullttaattiioonn  rreeqquuiirreedd..  PPlleeaassee  nnoottee  ::  SSccaarr  ttiissssuuee  ccaann  bbee  

uunnpprreeddiiccttaabbllee  wwhheenn  rreettaaiinniinngg  ppiiggmmeenntt,,  ssoo  cclliieennttss  sshhoouulldd  bbee  pprreeppaarreedd  ttoo  hhaavvee  mmoorree  tthhaann  oonnee  aappppooiinnttmmeenntt  ttoo  aacchhiieevvee  

tthhee  ddeessiirreedd  rreessuullttss

Scalp Micropigmentation 



Eyebrows 
3D Hair Stroke Effect Brows £390 (2 hours) 
HHaaiirr  ssttrrookkee  bbrroowwss  ggiivvee  tthhee  eeffffeecctt  ooff  uullttrraa  ffiinnee,,  ddeelliiccaattee  hhaaiirrss  tthhaatt  bblleenndd  sseeaammlleessssllyy  wwiitthh  yyoouurr  nnaattuurraall  
bbrrooww  hhaaiirrss..  RReessttoorriinngg  tthhee  bbaassiicc  sshhaappee  aanndd  ccrreeaattiinngg  aa  ssyymmmmeettrriiccaall  aappppeeaarraannccee..  

Ombre Brows  £390 (2 hours)
AAddvvaanncceedd  sshhaaddiinngg  tteecchhnniiqquueess  aarree  uusseedd  ttoo  ccrreeaattee  aa  ssooffttllyy  sshhaaddeedd  ppoowwddeerreedd  eeffffeecctt  bbrrooww..  SSuuiittaabbllee  ffoorr  
aallll  sskkiinn  ttyyppeess  aanndd  aaggeess,,  iitt''ss  tthhee  mmoosstt  ppooppuullaarr  tteecchhnniiqquuee  oonn  tthhee  mmaarrkkeett..

3D Complete Brow Recreation   £390 (2 hours) 
IIff  yyoouu  hhaavvee  ccoommpplleetteellyy  lloosstt  aallll  bbrrooww  hhaaiirr  tthheenn  wwee  ccaann  rreeccrreeaattee  aa  ppeerrffeecctt  sseett  ooff  33DD  bbrroowwss  uussiinngg  tthhee  
ttwwoo  ccoommbbiinneedd  mmeetthhooddss  ooff  ppoowwddeerr  sshhaaddiinngg  aanndd  uullttrraa  ffiinnee  hhaaiirr  ssttrrookkeess  ttoo  ccrreeaattee  aa  nnaattuurraall  llooookkiinngg  
bbrrooww  wwiitthh  ddeepptthh  aanndd  ffuullllnneessss..  

Tip or Tail Extension  £230 (2 hours) 

 £310 (1.5 hours) Natural Lash Definer 
AA  vveerryy  ddiissccrreeeett  eennhhaanncceemmeenntt  tthhaatt  eennttaaiillss  ppllaacciinngg  mmiiccrrooddoottss  iinn  bbeettwweeeenn  tthhee  ttoopp  aanndd  bboottttoomm  llaasshheess  wwhhiicchh  
ccrreeaatteess  ssuubbttllee  sshhaaddoowwiinngg  ggiivviinngg  tthhee  iilllluussiioonn  ooff  aa  ddaarrkkeerr  ffuulllleerr  llaasshh  lliinnee..  SSuuiittaabbllee  ffoorr  vveerryy  ffaaiirr  oorr  ssppaarrssee  llaasshheess..

Everyday Eyeliner 
EEiitthheerr  aa  pprreecciissee  lliinnee  oorr  aa  ssoofftt  nnaattuurraall  sshhaaddooww  eeffffeecctt  tthhrroouugghh  tthhee  ttoopp  aanndd  bboottttoomm  llaasshh  lliinnee  ttoo  iimmiittaattee  
aa  ppeerrffeeccttllyy  aapppplliieedd,,  nnaattuurraall  eeyyeelliinneerr  tthhaatt  iiss  ssmmuuddggee  ffrreeee  aanndd  llaassttss  aallll  ddaayy  lloonngg..

Thick Eyeliner 
IIff  yyoouu  aarree  aafftteerr  aa  bboollddeerr,,  mmoorree  oobbvviioouuss  mmaakkee  uupp  llooookk  tthheenn  aa  tthhiicckkeerr  eeyyeelliinneerr  ccaann  bbee  ccrreeaatteedd  wwiitthh  
ssoofftt  sshhaaddiinngg  aabboovvee  tthhee  llaasshh  lliinnee  ttoo  ccrreeaattee  aa  ''ssmmookkeeyy  eeyyee''  vviibbee  ttoo  rreeaallllyy  mmaakkee  yyoouurr  eeyyeess  ppoopp!!

 £380 (2 hours) Guyliner 

 £380 (2 hours)
AAddddss  ddeeffiinniittiioonn  aanndd  sshhaappee  rreessttoorriinngg  yyoouurr  nnaattuurraall  lliipp  lliinnee  aanndd  ccoorrrreeccttiinngg  aannyy  aassyymmmmeettrryy  ooff  tthhee  
mmoouutthh..  BByy  aaddddiinngg  aa  ssuubbttllee  hhaazzee  ooff  ccoolloouurr  ffrroomm  tthhee  bbooaarrddeerr  lliinnee  tthhaatt  bblleennddss  iinnttoo  tthhee  bbooddyy  ooff  yyoouurr  
lliipp,,  iitt  ggiivveess  tthhee  aappppeeaarraannccee  ooff  aa  yyoouutthhffuull  ffuulllleerr  ppoouutt..

Full Lip Tint £395 (2.5 hours)  
SSuubbttllee  sshhaaddiinngg  aaccrroossss  tthhee  wwhhoollee  lliipp,,  rreevviivviinngg  ppaallee  oorr  uunneevveenn  lliipp  ttoonneess  ccrreeaattiinngg  aa  nnaattuurraall  bbuurrsstt  ooff  
ccoolloouurr  aanndd  ggiivviinngg  tthhee  iilllluussiioonn  ooff  aa  lliippssttiicckk  tthhaatt  llaassttss  aallll  ddaayy  lloonngg  wwiitthhoouutt  tthhee  rreeaappppllyyiinngg!!

Refresh & Colour Correction 
   FREE 

£90 
£170 
£215 
£270 
£295 

AAnnyy  aaddddiittiioonnaall  ttrreeaattmmeennttss  tthhaatt  rreeqquuiirree  sshhaappee  aalltteerraattiioonn  oorr  ccoolloouurr  ddaarrkkeenniinngg  wwiillll  iinnccuurr  aa  ££7755  cchhaarrggee..

Colour Correction £170 Per Session 
UUnnnnaattuurraall  ccoolloouurrss  ccaann  bbee  rreewwoorrkkeedd  aanndd  bbrroouugghhtt  bbaacckk  ttoo  aa  ffllaatttteerriinngg  llooookk  wwiitthh  tthhee  uussee  ooff  
ccoorrrreeccttiivvee  ppiiggmmeennttss..  MMuullttiippllee  sseessssiioonnss  mmaayy  bbee  rreeqquuiirreedd..  PPrriicceess  aarree  ddeeppeennddeenntt  oonn  iinnddiivviidduuaall  
cciirrccuummssttaanncceess  aanndd  aa  ccoonnssuullttaattiioonn  iiss  rreeqquuiirreedd  

Consultation required 

£380 (2 hours) 

£390 (2 hours)

Lip Definer & Blush

4-6 Week Follow Up Session (Colour Top Up)
AAllll  ttrreeaattmmeennttss  ((eexxcclluuddiinngg  mmaaiinntteennaannccee  aanndd  ccoorrrreeccttiioonnaall))  iinncclluuddee  oonnee  FFRREEEE  ttoopp  uupp  sseessssiioonn  wwiitthhiinn  
44--66  wweeeekkss  aafftteerr  iinniittiiaall  pprroocceedduurree..

Additional Top Up Sessions (taken up to 3 months from last treatment) £60 
TThhiiss  aaddddiittiioonnaall  ttoopp  uupp  iiss  oonnllyy  ttoo  bbee  ttaakkeenn  wwiitthhiinn  tthhrreeee  mmoonntthhss  ooff  yyoouurr  llaasstt  ttrreeaattmmeenntt  sseessssiioonn..  IItt  iiss  ffoorr  
cclliieennttss  wwhhoo  hhaavvee  vveerryy  ooiillyy  sskkiinn  oorr  mmeeddiiccaall  ccoonnddiittiioonnss  tthhaatt  mmaayy  rreejjeecctt  mmoorree  ccoolloouurr  tthhaann  aavveerraaggee..  TThhiiss  iiss  
aallssoo  aann  eexxttrraa  llaayyeerr  ooff  ccoolloouurr  ffoorr  aa  cclliieenntt  tthhaatt  wwaannttss  aa  vveerryy  ssttrroonngg  ddeeffiinneedd  llooookk..

Colour Boost
AA  oonnee  ooffff  ttrreeaattmmeenntt  rreeccoommmmeennddeedd  66,,1122  oorr  1188  mmoonntthhss  aafftteerr  yyoouurr  iinniittiiaall  pprroocceedduurree  ttoo  rreeffrreesshh  tthhee  
aappppeeaarraannccee  ooff  yyoouurr  eennhhaanncceemmeenntt,,  ggiivviinngg  iitt  aa  bbuurrsstt  ooff  ccoolloouurr  ssoo  iitt  llooookkss  aass  ggoooodd  aass  nneeww..

Tattoo Removal

AA  ttrreeaattmmeenntt  ttoo  aadddd  uullttrraa  ffiinnee  hhaaiirr  ssttrrookkeess  oorr    ssoommee  lliigghhtt  sshhaaddiinngg  ttoo  bblleenndd  sseeaammlleessssllyy  iinnttoo  aa  bbrrooww  tthhaatt  
eeiitthheerr  ssttaarrttss  ttoooo  ffaarr  aappaarrtt,,  ffiinniisshheess  ttoooo  sshhoorrtt  oorr    ttoo  ccaammoouuffllaaggee  aa  ssccaarr//ggaapp  tthhrroouugghh  tthhee  bbrrooww..

Eyeliner 

FFoorr  tthhee  gguuyyss  tthhaatt  nneeeedd  tthhaatt  lliittttllee  eexxttrraa  bboooosstt!!  TThhee  ssaammee  tteecchhnniiqquueess  aarree  uusseedd  ttoo  ccrreeaattee  aa  vveerryy  nnaattuurraall  
sshhaaddoowwiinngg  ggiivviinngg  tthhee  iilllluussiioonn  ooff  aa  ffuulllleerr,,  ddaarrkkeerr  llaasshh  lliinnee  tthhaatt  wwiillll  ddeeffiinnee  yyoouurr  eeyyeess..

Lips

Colourboost up to 6 months 
Colourboost up to 12 months
Colourboost up to 18 months 
Colourboost over 18 months 
Retouch After Three Years (for returning clients)
A consultation is required and price will be confirmed on review.

UUssiinngg  aa  ssoolluuttiioonn  ttoo  ccoorrrreecctt  oorr  rreemmoovvee  ppeerrmmaanneenntt  mmaakkee  uupp  ttrreeaattmmeennttss  oorr  rreemmoovvee  ssmmaallll  ttaattttooooss..  AA  
ccoonnssuullttaattiioonn  iiss  rreeqquuiirreedd  aanndd  pprriiccee  iiss  ccoonnffiirrmmeedd  oonn  rreevviieeww..

Terms and Conditions 
SSeemmii  ppeerrmmaanneenntt  mmaakkee  uupp  iiss  aapppplliieedd  oovveerr  22  aappppooiinnttmmeennttss,,  44--66  wweeeekkss  aappaarrtt..  PPaayymmeenntt  ppllaann  aavvaaiillaabbllee  **ffoorr  

nneeww  ttrreeaattmmeennttss  oonnllyy,,  sspplliitt  aaccrroossss  ttwwoo  aappppooiinnttmmeennttss..  BBaallaannccee  mmuusstt  bbee  ppaaiidd  iinn  ffuullll  44  wweeeekkss  aafftteerr  iinniittiiaall  
ttrreeaattmmeenntt  eevveenn  iiff  tthhee  ttoopp  uupp  aappppooiinnttmmeenntt  iiss  nnoott  rreeqquuiirreedd  oorr  ttaakkeenn..    AAllll  ttrreeaattmmeennttss  eexxcclluuddiinngg  mmaaiinntteennaannccee  

aanndd  ccoorrrreeccttiioonnaall  wwoorrkk  iinncclluuddee  oonnee  ffrreeee  ttoopp  uupp  sseessssiioonn  wwiitthhiinn  44--66  wweeeekkss  aafftteerr  tthhee  iinniittiiaall  pprroocceedduurree..  
AAnnyy  aappppooiinnttmmeennttss  mmaaddee  aafftteerr  tthhiiss  ttiimmee  aarree  cchhaarrggeeaabbllee..  AA  mmiinniimmuumm  ooff  4488  hhoouurrss  nnoottiiccee  iiss  rreeqquuiirreedd  ffoorr  

ccaanncceellllaattiioonnss..  1100%%  ddiissccoouunntt  ffoorr  nneeww  mmuullttiippllee  aarreeaa  ttrreeaattmmeennttss  ccaarrrriieedd  oouutt  oonn  tthhee  ssaammee  ddaayy..  
PPlleeaassee  eennssuurree  bbaannkk  ppaayymmeennttss  aarree  sseett  uupp  rreeaaddyy  ffoorr  ttrraannssffeerr  oonn  tthhee  ddaayy  iiff  rreeqquuiirreedd..

Eyebrows 
3D Hair Stroke Effect Brows £390 (2 hours) 
HHaaiirr  ssttrrookkee  bbrroowwss  ggiivvee  tthhee  eeffffeecctt  ooff  uullttrraa  ffiinnee,,  ddeelliiccaattee  hhaaiirrss  tthhaatt  bblleenndd  sseeaammlleessssllyy  wwiitthh  yyoouurr  nnaattuurraall  
bbrrooww  hhaaiirrss..  RReessttoorriinngg  tthhee  bbaassiicc  sshhaappee  aanndd  ccrreeaattiinngg  aa  ssyymmmmeettrriiccaall  aappppeeaarraannccee..  

Ombre Brows  £390 (2 hours)
AAddvvaanncceedd  sshhaaddiinngg  tteecchhnniiqquueess  aarree  uusseedd  ttoo  ccrreeaattee  aa  ssooffttllyy  sshhaaddeedd  ppoowwddeerreedd  eeffffeecctt  bbrrooww..  SSuuiittaabbllee  ffoorr  
aallll  sskkiinn  ttyyppeess  aanndd  aaggeess,,  iitt''ss  tthhee  mmoosstt  ppooppuullaarr  tteecchhnniiqquuee  oonn  tthhee  mmaarrkkeett..

3D Complete Brow Recreation   £390 (2 hours) 
IIff  yyoouu  hhaavvee  ccoommpplleetteellyy  lloosstt  aallll  bbrrooww  hhaaiirr  tthheenn  wwee  ccaann  rreeccrreeaattee  aa  ppeerrffeecctt  sseett  ooff  33DD  bbrroowwss  uussiinngg  tthhee  
ttwwoo  ccoommbbiinneedd  mmeetthhooddss  ooff  ppoowwddeerr  sshhaaddiinngg  aanndd  uullttrraa  ffiinnee  hhaaiirr  ssttrrookkeess  ttoo  ccrreeaattee  aa  nnaattuurraall  llooookkiinngg  
bbrrooww  wwiitthh  ddeepptthh  aanndd  ffuullllnneessss..  

Tip or Tail Extension  £230 (2 hours) 

 £310 (1.5 hours) Natural Lash Definer 
AA  vveerryy  ddiissccrreeeett  eennhhaanncceemmeenntt  tthhaatt  eennttaaiillss  ppllaacciinngg  mmiiccrrooddoottss  iinn  bbeettwweeeenn  tthhee  ttoopp  aanndd  bboottttoomm  llaasshheess  wwhhiicchh  
ccrreeaatteess  ssuubbttllee  sshhaaddoowwiinngg  ggiivviinngg  tthhee  iilllluussiioonn  ooff  aa  ddaarrkkeerr  ffuulllleerr  llaasshh  lliinnee..  SSuuiittaabbllee  ffoorr  vveerryy  ffaaiirr  oorr  ssppaarrssee  llaasshheess..

Everyday Eyeliner 
EEiitthheerr  aa  pprreecciissee  lliinnee  oorr  aa  ssoofftt  nnaattuurraall  sshhaaddooww  eeffffeecctt  tthhrroouugghh  tthhee  ttoopp  aanndd  bboottttoomm  llaasshh  lliinnee  ttoo  iimmiittaattee  
aa  ppeerrffeeccttllyy  aapppplliieedd,,  nnaattuurraall  eeyyeelliinneerr  tthhaatt  iiss  ssmmuuddggee  ffrreeee  aanndd  llaassttss  aallll  ddaayy  lloonngg..

Thick Eyeliner 
IIff  yyoouu  aarree  aafftteerr  aa  bboollddeerr,,  mmoorree  oobbvviioouuss  mmaakkee  uupp  llooookk  tthheenn  aa  tthhiicckkeerr  eeyyeelliinneerr  ccaann  bbee  ccrreeaatteedd  wwiitthh  
ssoofftt  sshhaaddiinngg  aabboovvee  tthhee  llaasshh  lliinnee  ttoo  ccrreeaattee  aa  ''ssmmookkeeyy  eeyyee''  vviibbee  ttoo  rreeaallllyy  mmaakkee  yyoouurr  eeyyeess  ppoopp!!

 £380 (2 hours) Guyliner 

 £380 (2 hours)
AAddddss  ddeeffiinniittiioonn  aanndd  sshhaappee  rreessttoorriinngg  yyoouurr  nnaattuurraall  lliipp  lliinnee  aanndd  ccoorrrreeccttiinngg  aannyy  aassyymmmmeettrryy  ooff  tthhee  
mmoouutthh..  BByy  aaddddiinngg  aa  ssuubbttllee  hhaazzee  ooff  ccoolloouurr  ffrroomm  tthhee  bbooaarrddeerr  lliinnee  tthhaatt  bblleennddss  iinnttoo  tthhee  bbooddyy  ooff  yyoouurr  
lliipp,,  iitt  ggiivveess  tthhee  aappppeeaarraannccee  ooff  aa  yyoouutthhffuull  ffuulllleerr  ppoouutt..

Full Lip Tint £395 (2.5 hours)  
SSuubbttllee  sshhaaddiinngg  aaccrroossss  tthhee  wwhhoollee  lliipp,,  rreevviivviinngg  ppaallee  oorr  uunneevveenn  lliipp  ttoonneess  ccrreeaattiinngg  aa  nnaattuurraall  bbuurrsstt  ooff  
ccoolloouurr  aanndd  ggiivviinngg  tthhee  iilllluussiioonn  ooff  aa  lliippssttiicckk  tthhaatt  llaassttss  aallll  ddaayy  lloonngg  wwiitthhoouutt  tthhee  rreeaappppllyyiinngg!!

Refresh & Colour Correction 
   FREE 

£90 
£170 
£215 
£270 
£295 

AAnnyy  aaddddiittiioonnaall  ttrreeaattmmeennttss  tthhaatt  rreeqquuiirree  sshhaappee  aalltteerraattiioonn  oorr  ccoolloouurr  ddaarrkkeenniinngg  wwiillll  iinnccuurr  aa  ££7755  cchhaarrggee..

Colour Correction £170 Per Session 
UUnnnnaattuurraall  ccoolloouurrss  ccaann  bbee  rreewwoorrkkeedd  aanndd  bbrroouugghhtt  bbaacckk  ttoo  aa  ffllaatttteerriinngg  llooookk  wwiitthh  tthhee  uussee  ooff  
ccoorrrreeccttiivvee  ppiiggmmeennttss..  MMuullttiippllee  sseessssiioonnss  mmaayy  bbee  rreeqquuiirreedd..  PPrriicceess  aarree  ddeeppeennddeenntt  oonn  iinnddiivviidduuaall  
cciirrccuummssttaanncceess  aanndd  aa  ccoonnssuullttaattiioonn  iiss  rreeqquuiirreedd  

Consultation required 

£380 (2 hours) 

£390 (2 hours)

Lip Definer & Blush

4-6 Week Follow Up Session (Colour Top Up)
AAllll  ttrreeaattmmeennttss  ((eexxcclluuddiinngg  mmaaiinntteennaannccee  aanndd  ccoorrrreeccttiioonnaall))  iinncclluuddee  oonnee  FFRREEEE  ttoopp  uupp  sseessssiioonn  wwiitthhiinn  
44--66  wweeeekkss  aafftteerr  iinniittiiaall  pprroocceedduurree..

Additional Top Up Sessions (taken up to 3 months from last treatment) £60 
TThhiiss  aaddddiittiioonnaall  ttoopp  uupp  iiss  oonnllyy  ttoo  bbee  ttaakkeenn  wwiitthhiinn  tthhrreeee  mmoonntthhss  ooff  yyoouurr  llaasstt  ttrreeaattmmeenntt  sseessssiioonn..  IItt  iiss  ffoorr  
cclliieennttss  wwhhoo  hhaavvee  vveerryy  ooiillyy  sskkiinn  oorr  mmeeddiiccaall  ccoonnddiittiioonnss  tthhaatt  mmaayy  rreejjeecctt  mmoorree  ccoolloouurr  tthhaann  aavveerraaggee..  TThhiiss  iiss  
aallssoo  aann  eexxttrraa  llaayyeerr  ooff  ccoolloouurr  ffoorr  aa  cclliieenntt  tthhaatt  wwaannttss  aa  vveerryy  ssttrroonngg  ddeeffiinneedd  llooookk..

Colour Boost
AA  oonnee  ooffff  ttrreeaattmmeenntt  rreeccoommmmeennddeedd  66,,1122  oorr  1188  mmoonntthhss  aafftteerr  yyoouurr  iinniittiiaall  pprroocceedduurree  ttoo  rreeffrreesshh  tthhee  
aappppeeaarraannccee  ooff  yyoouurr  eennhhaanncceemmeenntt,,  ggiivviinngg  iitt  aa  bbuurrsstt  ooff  ccoolloouurr  ssoo  iitt  llooookkss  aass  ggoooodd  aass  nneeww..

Tattoo Removal

AA  ttrreeaattmmeenntt  ttoo  aadddd  uullttrraa  ffiinnee  hhaaiirr  ssttrrookkeess  oorr    ssoommee  lliigghhtt  sshhaaddiinngg  ttoo  bblleenndd  sseeaammlleessssllyy  iinnttoo  aa  bbrrooww  tthhaatt  
eeiitthheerr  ssttaarrttss  ttoooo  ffaarr  aappaarrtt,,  ffiinniisshheess  ttoooo  sshhoorrtt  oorr    ttoo  ccaammoouuffllaaggee  aa  ssccaarr//ggaapp  tthhrroouugghh  tthhee  bbrrooww..

Eyeliner 

FFoorr  tthhee  gguuyyss  tthhaatt  nneeeedd  tthhaatt  lliittttllee  eexxttrraa  bboooosstt!!  TThhee  ssaammee  tteecchhnniiqquueess  aarree  uusseedd  ttoo  ccrreeaattee  aa  vveerryy  nnaattuurraall  
sshhaaddoowwiinngg  ggiivviinngg  tthhee  iilllluussiioonn  ooff  aa  ffuulllleerr,,  ddaarrkkeerr  llaasshh  lliinnee  tthhaatt  wwiillll  ddeeffiinnee  yyoouurr  eeyyeess..

Lips

Colourboost up to 6 months 
Colourboost up to 12 months
Colourboost up to 18 months 
Colourboost over 18 months 
Retouch After Three Years (for returning clients)
A consultation is required and price will be confirmed on review.

UUssiinngg  aa  ssoolluuttiioonn  ttoo  ccoorrrreecctt  oorr  rreemmoovvee  ppeerrmmaanneenntt  mmaakkee  uupp  ttrreeaattmmeennttss  oorr  rreemmoovvee  ssmmaallll  ttaattttooooss..  AA  
ccoonnssuullttaattiioonn  iiss  rreeqquuiirreedd  aanndd  pprriiccee  iiss  ccoonnffiirrmmeedd  oonn  rreevviieeww..

Terms and Conditions 
SSeemmii  ppeerrmmaanneenntt  mmaakkee  uupp  iiss  aapppplliieedd  oovveerr  22  aappppooiinnttmmeennttss,,  44--66  wweeeekkss  aappaarrtt..  PPaayymmeenntt  ppllaann  aavvaaiillaabbllee  **ffoorr  

nneeww  ttrreeaattmmeennttss  oonnllyy,,  sspplliitt  aaccrroossss  ttwwoo  aappppooiinnttmmeennttss..  BBaallaannccee  mmuusstt  bbee  ppaaiidd  iinn  ffuullll  44  wweeeekkss  aafftteerr  iinniittiiaall  
ttrreeaattmmeenntt  eevveenn  iiff  tthhee  ttoopp  uupp  aappppooiinnttmmeenntt  iiss  nnoott  rreeqquuiirreedd  oorr  ttaakkeenn..    AAllll  ttrreeaattmmeennttss  eexxcclluuddiinngg  mmaaiinntteennaannccee  

aanndd  ccoorrrreeccttiioonnaall  wwoorrkk  iinncclluuddee  oonnee  ffrreeee  ttoopp  uupp  sseessssiioonn  wwiitthhiinn  44--66  wweeeekkss  aafftteerr  tthhee  iinniittiiaall  pprroocceedduurree..  
AAnnyy  aappppooiinnttmmeennttss  mmaaddee  aafftteerr  tthhiiss  ttiimmee  aarree  cchhaarrggeeaabbllee..  AA  mmiinniimmuumm  ooff  4488  hhoouurrss  nnoottiiccee  iiss  rreeqquuiirreedd  ffoorr  

ccaanncceellllaattiioonnss..  1100%%  ddiissccoouunntt  ffoorr  nneeww  mmuullttiippllee  aarreeaa  ttrreeaattmmeennttss  ccaarrrriieedd  oouutt  oonn  tthhee  ssaammee  ddaayy..  
PPlleeaassee  eennssuurree  bbaannkk  ppaayymmeennttss  aarree  sseett  uupp  rreeaaddyy  ffoorr  ttrraannssffeerr  oonn  tthhee  ddaayy  iiff  rreeqquuiirreedd..

Terms and Conditions 
Semi permanent make up is applied over 2 appointments, 4-6 weeks apart. Payment plan available *for new 
treatments only, split across two appointments. Balance must be paid in full 4 weeks after initial treatment 
even if the top up appointment is not required or taken. 
All treatments excluding maintenance and correctional 
work include one free top up session within 4-6 weeks
after the initial procedure. Any appointments made 
after this time are chargeable. A minimum of 48 hours 
notice is required for cancellations. 10% discount for
new multiple area treatments carried out on the
same day. Please ensure bank payments are set up
ready for transfer on the day if required.


