
 

 

 

 

 

Vrij in te delen met keuze uit de volgende elementen. (60 minuten)  € 60,00 

Reinigen van de huid (vast onderdeel)  

Afsluitende verzorging (vast onderdeel)  

Verven  

Verven wenkbrauwen  

Verven wimpers  

Waxen & Epileren  

Waxen kin  

Waxen bovenlip  

Waxen wangen  

Waxen/Epileren wenkbrauwen  

Overig  

Scrub  

Verwijderen onzuiverheden  

Ontspannende massage  

Masker  

Lichte dag Make-up  
 

 

 

 

 

 

  
Verzorgende en voedende behandeling, geschikt 
voor ieder huidtype, huidconditie en huidleeftijd. 

Uitbreiding voor de basisbehandeling. 
Uitbreiding mogelijk tot 120 minuten. 

Basisbehandeling (75 minuten) € 65,00 Verven   

Reinigen van de huid  Verven wenkbrauwen € 5,00 

Wenkbrauwen epileren/waxen  Verven wimpers € 5,00 

Scrub  Waxen  

Verwijderen onzuiverheden (10 min)  Waxen bovenlip € 5,00 

Ontspannende massage (15 min)  Waxen kin € 5,00 

Verzorgend masker  Waxen wangen € 5,00 

Afsluitende verzorging  Ontspannende massage (25 min) € 5,00 

  Verwijderen onzuiverheden (20 min) € 5,00 



 

 

 

Ieder seizoen een heerlijke behandeling, aangepast aan het jaargetijde en de behoefte van 
de huid. Deze behandeling is inclusief het epileren / waxen van de wenkbrauwen. 

 

Voorjaar (75 minuten)  

SO PURE – Verwenbehandeling met subtiele, frisse geur € 70,00 

BEAUTY OF SAKURA – Vocht inbrengende behandeling met kersenbloesemextract € 70,00 

Zomer (75 minuten)  

HYDRA BOOST ALOE – Verfrissende en verkoelende behandeling € 70,00 

Najaar (75 minuten)  

COFFEE TO GO – Hydraterende behandeling met koffie-extract en kalmerend melkeiwit € 70,00 

Winter (75 minuten)  

1001 RELAXING MOMENTS – Een sensuele reis door de wereld van 1001 nachten € 70,00 

WINTER WELNESS – Weerstand verhogende behandeling in het koude seizoen € 70,00 
 

 

 

Hyper Sensitive Behandeling – Gevoelige Huid (90 minuten) € 76,00 

Versterkende en kalmerende behandeling voor een overgevoelige huid. Het masker in deze 
behandeling bevat haverkernmeel, dit fijne poederige havermout is rijk aan vitamines en 
mineralen, werkt kalmerend, verlicht jeuk en brengt de huid weer in balans. 
Deze behandeling is inclusief het epileren / waxen van de wenkbrauwen. 

 

Vitamine C / Collageen Behandeling – Verstevigende Anti-aging (75 minuten) € 76,00 

De combinatie van pure vitamine C en collageen geeft de huid meer glans en uitstraling, 
werkt verstevigend op de contouren, bestrijdt lijntjes en rimpeltjes en verminderd 
hyperpigmentatie. 
Deze behandeling is inclusief het epileren / waxen van de wenkbrauwen. 

 

Ampullen Power Behandeling – Anti-aging & Reset your skin (60 minuten) € 70,00 

Een echte Beauty Boost met direct zichtbaar resultaat. 
Het Activating Power Masker met brandnetelextract activeert de bloedsomloop en maakt 
de huid zeer ontvankelijk voor de ampullen met een zeer hoge concentratie aan 
werkstoffen.  
Deze behandeling is inclusief het epileren / waxen van de wenkbrauwen. 

 

Caviar Gold Behandeling – Anti-aging (90 minuten) € 76,00 

Deze behandeling is het toppunt van luxe en laat de vermoeide, vale huid weer stralen. 
Zichtbaar anti-aging effect. 
Deze behandeling is inclusief het epileren / waxen van de wenkbrauwen. 

 

Hyaluronic Active+ Behandeling - Vocht & Anti-aging (75 minuten) € 76,00 

Deze behandeling is een echte dorstlesser voor de huid met een intensieve, onmiddellijke 
en duurzame hydratatie. Het maakt de huid glad, verstevigend met anti-aging effect. 
Deze behandeling is inclusief het epileren / waxen van de wenkbrauwen. 

 

Grand Cru Behandeling – Anti-aging (75 minuten) € 76,00 

Deze luxe behandeling met champagne extract is rijk aan antioxidanten, bevordert de 
elasticiteit en beschermt het lichaamseigen collageen. Het stimuleert het elastine gehalte 
tegen oxidatieve stress.  
Deze behandeling is inclusief het epileren / waxen van de wenkbrauwen. 

 



Uitbreiding voor de speciale behandeling. Uitbreiding mogelijk tot 120 minuten.  

Verven  

Verven wenkbrauwen € 5,00 

Verven wimpers € 5,00 

Waxen  

Waxen bovenlip € 5,00 

Waxen kin € 5,00 

Waxen wangen € 5,00 

Verwijderen onzuiverheden (10 min) € 5,00 

Diamant Microdermabrasie € 10,00 
 

 

 

 

Diamant Microdermabrasie – Ultrasone Behandeling – Huid verbeterend (60 minuten) € 80,00 

Een hele mooie behandeling met apparatuur, voor een algehele verbetering van de conditie 
van de huid. 
Met het diamanten opzetstuk wordt eerst een mechanische dieptepeeling gegeven om een 
zachte, fijne en egale huid te verkrijgen. Daarna worden hoogwaardige werkstoffen door 
middel van geluidsgolven ingesluisd, deze behandeling is pijnloos en voelt aangenaam aan. 

 

Diamant Microdermabrasie – Ultrasone Behandeling – Kuur (Vanaf 3 behandelingen) € 225,00 

Voor een duidelijke huidverbetering is een kuur aan te raden, iedere week 1 behandeling, 
duur van de kuur afhankelijk van het te behalen resultaat in overleg. 

 

 

 

 

Microneedling Behandeling – Huid verbeterend (75 minuten) € 80,00 

Bij deze behandeling wordt met de mesopen micro kanaaltjes gemaakt, waardoor tot wel 
90% van de actieve werkstoffen diep in de huid kunnen dringen. De micro kanaaltjes 
worden weer mooi gesloten met huideigen collageen. De huid wordt steviger en gladder, 
fijne lijntjes en rimpeltjes worden gladder en minder diep, grove poriën krijgen een fijnere 
structuur. Een topbehandeling! 

 

Microneedling Behandeling – Huid verbeterend – Kuur (3 behandelingen) € 225,00 

De kuur is iedere 28 dagen, dit heeft te maken met het opbouwen van het collageen in de 
huid. Bij de behandeling van een litteken zal er een tijd gehanteerd worden van 14 dagen, 
dit heeft te maken met de afbraak van teveel collageen op het litteken. 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

Cosmetische Bindweefselmassage Gezicht – Huid verbeterend (35 minuten) € 35,00 

Deze intensieve huid verbeterende massage maakt de huid duidelijk steviger en geeft een 
algemene verbetering van de huidconditie. 

 

Cosmetische Bindweefselmassage Gezicht – Kuur (10 behandelingen) € 300,00 

Een kuur bestaat uit 10 behandelingen. 
Week 1 : 2 keer per week 
Week 2 : 2 keer per week 
Vanaf week 3 1 keer per week tot einde behandeling. 

 

 

 

 

 

Waxen  

Waxen onderbenen € 35,00 

Waxen bovenbenen € 35,00 

Waxen onder- en bovenbenen € 60,00 

Waxen rug € 35,00 

Losse elementen, kiezen uit onderstaande:  

Waxen/epileren wenkbrauwen, verven wenkbrauwen, verven wimpers, waxen 
bovenlip, waxen kin, waxen kaak/wangen 

 

1 Element € 17,50 

2 Elementen € 22,50 

3 Elementen € 27,50 

4 Elementen € 32,50 

5 Elementen € 37,50 

6 Elementen € 42,50 

Spotremover Starttarief € 15,00  
€ 1,00 per minuut 

Met dit apparaat worden kleine oneffenheidjes op de huid behandeld, zoals 
bijvoorbeeld steelwratjes, rode puntjes, spider naevi. 

 

 


