
Gezichtsbehandelingen. 
 
 Basisbehandeling, 30 min. 

 
€19,50 

§ Reinigen. 
§ Peeling. 
§ Stoombad. 
§ Maskermassage. 
§ Dagverzorging. 

 

 
 

 

    Intensieve dieptereiniging, 60 min. € 29,50 
§ Reinigen. 
§ Peeling. 
§ Stoombad. 
§ Verwijderen van onzuiverheden. 
§ Borstelmassage. 
§ Kalmeren. 
§ Masker. 
§ Dagverzorging. 
§ Verzorgingsadvies. 

 

 
 

 

Gezichtsbehandeling, 90 min € 38,00 
§ Reinigen. 
§ Peeling. 
§ Epileren. 
§ Stoombad. 
§ Verwijderen van onzuiverheden. 
§ Borstelmassage. 
§ Kalmeren. 
§ Massage van gezicht, hals, 
decolleté, nek en schouders. 
§ Masker. 
§ Dagverzorging. 
§ Verzorgingsadvies. 

 

 

  Payotbehandeling, 90 min. € 46,50 
§ Gezichtsbehandeling. 
§ Uitgebreid met 

payotwerkstofserum. 
§ Payotmassage gezicht, hals, 

decolleté, nek, schouders en 
bovenkant rug. 

§ Pakking lifting intense. 
§ Dagverzorging. 
§ Verzorgingsadvies. 

 

 
 
In combinatie met intensieve dieptereiniging, 
Gezichtsbehandeling en payotbehandeling: 
- Epileren. €5,00 
- Verven van wenkbrauwen. €5,00 
- Verven van wimpers. €5,00 
- Harsen bovenlip of kin. €5,00 
- Harsen wangen             €5,00 

  
 

 

Ampul (werkstofserum). 
Payot gezichtspakking, 15 min. 
Verwijderen van onzuiverheden. 
Proef make-up 
Dagmake-up, bruidsmake-up 
Manicure, incl lakken van nagels. 
Nagels lakken.(french manicure) 

€5,00 
€14,00 
€14,00 
€17,50 
€17,50 
€17,50 
€7,50 

 

Epileren. 
Verven van wenkbrauwen. 
Verven van wimpers. 
Verven van wimpers en 
wenkbrauwen. 
Verven van wenkbrauwen en 
epileren. 

€9,50 
€9,50 
€10,00 

 
€15,00 

 
€14,50 

    Verven van wimpers en epileren. 
Verven van wimpers en 
wenkbrauwen en epileren. 

  €15,00   
 

€19,00 
  
Harsen bovenlip of kin. 
Harsen bovenlip en kin. 

     Harsen wangen 
Harsen bovenlip, kin en wangen. 

     Harsen en verven en epileren. 
Harsen bikinilijn of oksels. 
Harsen onder,- of bovenbenen. 
Harsen onder,- en bovenbenen. 
Harsen armen t/m elleboog. 
Harsen rug. 

 

€7,50 
€12,00 

     €9,00 
€17,00 

   €27,50 
€15,50 
€18,50 
€30,00 
€18,00 
€28,00 

Massage gezicht, hals, decolleté, 
nek en schouders, 15 min.  

 
€15,00 

Massage rug, schouders en nek. € 19,00 
  

Rugbehandeling. € 22,50 
§ Peeling. 
§ Stomen. 
§ Verwijderen van 

onzuiverheden. 
 

 

Peeling van rug, schouder en nek. € 12,50 
 
 

 

 Behandelingen zijn op afspraak. Mocht u 
verhinderd zijn, meld dit dan minimaal 24 
uur van tevoren, anders brengen we 50% 
van de kosten in rekening. 

   

 


