
                    Massages                                                                        
                               
                                                                           30 min               60 min 
 Ontspanningsmassage                                       €25                    €45 
  Fricties en drukpunt behandeling indien nodig 
 
 Hotstonemassage                                                €25                    €45 
 
 Cupping massage                                                €25                    €45  
 (rug/armen/benen) 
 
Sportmassage                                                        €25                    €45                                   
Fricties en drukpuntbehandeling  indien nodig  
 
Kruidenstempel massage lichaam                     ----                     €45 
  
Kruidenstempel massage gelaat                         €25                    ---- 
 
                                               Zithouding             Liggend + rug                                                                      
Nek- Schoudermassage           €20                            €25  
 
Sugar Scrub Sensation                   €45 
(Peeling rug, benen, armen in combinatie met massage)     
                                                         

                        
 

      Gelaatsbehandelingen 
Cryoglobe (ice)  gelaatsmasssage            €35 
(gelaat en decoleté, anti-aging)    
Sessie 5 beurten                                 €150 
                            
Cupping massage gelaat                   €35                                  
(gelaat en decoleté, incl. serum) 
 
Gelaatsbehandeling & Massage    € 35                                                                                  
(incl. decoleté, masker, serum) 
    
Gelaatsbehandeling & massage “Me Time”   €45 
(pure verwennerij)                                             
(incl decoleté, scrub, masker, serum, anti age creme)                                            

                 Handverzorging 
 
Handmassage      €25   
(incl. handserum en anti-aging handcreme) 
 
Keratinebehandeling Handen       €35 
(incl.handscrub, verzorgen van nagels, handmassage ) 
 
Handmassage “Me Time” (pure verwennerij)      €45 
(incl. scrub, masker, serum, anti-aging handcreme) 
 
 

Gespecialiseerde Voetverzorging 
 
Basisbehandeling                                                               €23 
(nagels knippen, verzorging nagelwal, verwijderen van eelt)  
 
Gespecialiseerde Voetverzorging                                   €28 
(basisbehandeling, verzorging van medische aandoeningen, zoals 
ingegroeide nagels, likdoorn , schimmelnagel, e.d.) 
 
Spa Pedicure “Me Time” (pure verwennerij)                €48 
(een voetbadje, een scrub, een pedicure behandeling, een 
voetmasker, massage, balsem) 
 
Voetmassage                                                                        €25 
(een voetbadje, ontspannende massage van onderbenen en voeten, 
balsem) 
 
Keratinebehandeling Voeten                                            €35 
(incl. scrub, verzorgen van nagels, voetmassage) 
 
                                           

                              
                                                            

        Suikerontharing 
 
Wenkbrauwen                                          € 9 
Bovenlip                                                     € 9 
Kin                                                               € 9      
 
Volledige armen                                       € 25 
Onderarmen                                             € 20 
Oksels                                                         € 15 
 
Bovenbenen & dijen                               € 28 
Onderbenen                                             € 28 
Volledige benen                                       € 48 
Bikini naast slip                                         € 15      
Full Wax (Brazillian)                                  €45 
 
Full Wax Abonnement                             €30 
 
Abonnement volledige benen               € 30 
 
(abonnement enkel geldig als u binnen 4 weken 
terugkomt en in tussentijd zelf niet geschoren heeft 
anders rekenen we een supplement van €15 aan) 
 
 
Pakketprijs                                                 € 65 
(u komt terug binnen de 4 weken en kiest zelf welke  
zones gesuikerd mogen worden, maximum tijd 1h ) 
 
Heren 
Rug/ Borst                                                € 40 
Oksels                                                       € 20 
Volledige benen                                      € 50                                                               
 
 
 

   
 
 



                                                                                                                            

                                                                                                            ************************** 

                                                                                                                       Gezonde Voeten zijn                                                   Body & Mind “Me Time” 

      Wij werken enkel met producten waarvan we                                               Blije Voeten                                                                    Bodycare 

          zeker zijn dat het kwaliteitsproducten zijn,                                **************************                                          ******************** 

          zowel voor de massages, de voetverzorging                                 Suikerontharing is een zachte, veilige en                                                               Massages 
          alsook de  suikerontharing.                                           effectieve methode om alle delen van het                                             

        ******************                              lichaam te ontharen, inclusief de meest gevoelige                                         ********************                                      
                                                                                                                           zones zoals de bikinizone en het gelaat    

                                                                                                                           Zeg vaarwel aan pijn, ingegroeide haartjes,                                                      Gespecialiseerde 

                                                                                                                           irritaties en allergieën. Met suikerontharing van                                                           Voetverzorging 

                                                                                                                           Royx Pro geniet je van een fantastisch resultaat                                              ******************** 

                                                                                                                           en een zijdezachte huid.                                   

                                                                                                                          **************************                              Suikerontharing 

          Marina Wouters                                                  Ontspanningsmassage                                                 ******************** 
        Diestersteenweg 55                                                                  Relax                                                                                            Gelaatsverzorging                                                                                                                      

        3850 Nieuwerkerken                                                                           Refresch                                                                 
     Gsm 0489/470246                                                                                                     Rejuvinate 

            E mail:  bmmetime@dirkssite.com                                                                     **Neem tijd voor jezelf** 

            Web :   bmmetime.dirkssite.com                                      **************************       

          BTW: BE 0694 882 858                                                                                                                                

          



 

 

 

                                                                                                       

                                                                                                      


