
Massages

30 min 60 min

Hoofdmassage € 30 …...

Ontspanningsmassage € 30 € 48

Hotstonemassage …..... € 48

Cupping Massage € 30 € 48

Kruidenstempelmassage …..... € 48

Kruidenstempel gelaat  € 30 …......

Gelaat-en hoofdmassage € 30 …......

Sportmassage € 25 € 48

Sugar Scrub Sensation   € 50

(scrub rug, benen, armen in combinatie met massage)

Nek- Schouder massage Zithouding Liggend + rug

20 min 30 min

€ 20 € 30

Zwangerschapsmassage 30 min € 30

60 min € 48

90 min € 65

Wat mag u  verwachten, raadpleeg onze website 

met nodige informatie hierover.



Handverzorging

Handmassage     € 35

( handcerum en anti-agingcreme)

Keratinebehandeling Handen  € 38

( handscrub,verzorgen van nagels & massage)

Handmassage "Me Time"      € 48

(scrub, masker, serum, anti-aging handcreme)

Gespecialiseerde voetverzorging

Gespecialiseerde  Pedicure     € 24   

met mini voetmassage              € 34

(knippen nagels, verzorgen nagelwallen, verwijderen 

eelt, likdoorns enz,)

Voetmassage                                 € 35

(voetbadje, verzorgende balsem)

Keratinebehandeling Voeten  € 38

(scrub,verzorgen van nagels & massage)

Voetmassage "Me Time"        € 48

(voetbadje, scrub, masker, massage, balsem)

Spa pedicure "MeTime"          € 63

(voetbadje, pedicure, scrub,masker, massage,balsem)



                 Gelaatsbehandelingen

Cryoglobe (ice) gelaatsmassage    € 35

(decoleté en serum)

Sessie 5 beurten        € 150

Cuppingmassage gelaat        € 35

(decoleté en serum)

Mini gelaatsbehandeling   € 35

(reinigen, zachte scrub, kleimasker,oogcreme, serum)

Basis gelaatsbehandeling met vapozone(ozon)  € 50

(wenkbrauwen,reinigen, zachte scrub, masker, serum, 

oogcreme,  anti-agingcreme)

Gelaatsbehandeling & massage "Me Time"    € 60

(wenkbrauwen, reinigen, zachte scrub, vapozone (ozon),

masker, serum, oogcreme, anti-agingcreme)

    Een kleimasker is zuiverend.

    Een Hyaluronmasker is hydraterend.

    Een Goudmasker is herstellend.

        Suikerontharing

      Dames

     Wenkbrauwen      € 10

     Bovenlip                  € 10

     Kin                              € 10

     Wangen                   € 10

     Volledig gelaat      € 30

     Volledige armen   € 26

     Onderarmen           € 21

     Oksels                        € 15

      Bovenbenen & dijen         € 30

      Onderbenen                         € 26

      Volledige benen                 € 50

      Abonnement  volledige benen     € 31



     Bikini naast slip           €15

     Full Wax ( Brazillian)   € 50

     Abonnement  Full Wax    € 35

     abonnement enkel geldig als u binnen de 4 weken

     terugkomt en in tussentijd zelf niet geschoren heeft

     anders rekenen we een supplement aan van € 15

      Heren

     Rug / Borst                 € 42

     Oksels                          € 20

     Onderbenen              € 35

     Volledige benen      € 60

     Boyzillian € 70

     Boyzillian abonnement      €50

     abonnement volledige benen € 40

     abonnement enkel geldig als u binnen de 4 weken

     terugkomt en in tussentijd zelf niet geschoren heeft

     anders rekenen we een supplement aan van € 15


