
Behandelingen 
 reiniging,peeling,shiatsu massage,+ hoofdmassage masker,epileren € 55.00 
 Uit te breiden met een deelbehandeling **   per onderdeel v.a.  €   5.50 
           ontharen v.a.   €   8.00
    
Keuze uit de volgende massages   

  Shiatsu(drukpunt) massage    (hoofdmassage)             
  Bindweefsel massage        
  Lymfedrainage massage       
Tijdens het masker :  

Paraffine handpakking      €   7.50 
Handmassage       €   7.75 
Oogmasker ( één set mee voor thuisgebruik )   v.a. € 12.50 
Lift.Serum (7ml) na het maskers ( ook mee voor thuisgebruik)   € 11.50 

Rugmassage (aansluitend bij een volledige behandeling) v.a                    € 10.50 
******************************************* 
Korte behandelingen  45 min   v.a     € 35.00 
Oogbehandeling       € 24.50 
 Incl.verven       € 29.50 

 Incl. oogcreme  (voor thuisgebruik)     € 57.50 
Speciale behandelingen  vanaf 
Weleda behandeling                     € 62.50 
Acné behandeling 
Vitamine C behandeling 
Couprose behandeling 
Diverse maskers v.a.       € 14.00 
Paraffine Pakking v.a.       € 14.00 
Deelbehandelingen 

*** wenkbrauwen epileren       €  13.75                                     
** verven wimpers      €  12.75 
** verven wenkbrauwen      €  12.75 
   verven wimpers + wenkbrauwen     €  22.50 
ontharen:      
(sugar) bovenlip +kin       €  25,00 
(sugar) wangen bl+kin ep       €  38,25 
    harsen onderbenen v.a.      €  30.00 
                bovenbenen v.a      €  30.00 
                gehele benen v.a.     €  50,00 
sugar benen + € 10,00 

    haargroei remmende ampul     €    4.00 

                                                          
Kuur behandelingen worden in overleg samengesteld  

Visagievolledige make-up vanaf     €  25.00 

  Inclusief ampul                 € 28,50 
  bruids make-up inclusief proef make-up   €  85.00 
 Incl.poeder + lipstick om overdag bij te werken  v.a. €115.00 
Cosmetische camouflage 
Weleda Mama-behandeling  v.a.      € 55,50 
Qi Gong afslank methode (éénmalig +  naslagwerk)   €  72.50 

 

Kleurenanalyse 
 Kleurenanalyse inclusief  

kleurenwaaier t.w.v.€ 32.50 en make-up advies  

                  incl. make-up          p.p.  €   98.50 
                dagarrangement 4 personen(p.p.)  € 104.50 

Lichaamsbehandelingen en massages 
  lichaamsmassage  v.a. 45 min.    €   49.50 

Stoelmassage(overbelasting, rsi, schouderklachten, burn-out) 

preventief + behandelbaar     v.a.                               €   22.50 
 

Algen pakking of anti-stress pakking v.a.    €   59.50 
 
Manicure 
 Paraffine handpakking      €   18,50 
 Manicure       €   18.50 
 Manicure inclusief handmassage     €   23.50 
 Manicure inclusief handmassage en lakken    €   29.50 
 Manicure en paraffine handpakking    €   29.50 
  
Tandkristal Tooth fairy div.kleuren      €   18.50 
                     
Wimperverlenging        €   32.50 
 verwijderen      €     7.50 
Semi-permanente wenkbrauwpoeder  24 uur waterpr.                €   24.95 
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