Prijslijst 2016
Gezichtsbehandelingen
Basisbehandeling:
Reinigen, peelen, stomen, epileren, masker, dag- of
nachtcreme

€ 32,50

Complete behandeling:
Basisbehandeling, massage en crememasker

€ 42,50

Herenbehandeling:
Reingen, peelen, stomen, vewijderen van oneffenheden,
massage, masker, dag- of nachtcreme
€ 34,50

Luxe behandeling:
Complete behandeling met speciaal op de huid diepwerkend
masker en een voetmassage
€ 52,50

Powerbehandelingen
Power C+:
Stimuleert de celstofwisseling e collageenproductie

€ 65,00

Power Hyaluronic:
Vochtregulerende behandeling op basis van
hyaluronzuur

€ 65,00

Power Retinol:
Egaliserende behandeling op basis van pure retinol, bestrijd
huidveroudering
€ 65,00

Fruitzuur behandeling:
Ideaal voor de huid met acné littekens en fijne lijntjes. Hierbij
wordt een huidlaag verwijderd door microkristallen.
€ 49,00

Oog/Mond masker:
Speciaal algenmasker dat de lijntjes/rimpels van het oog en de
mond verzacht.
€ 20,00

Ampullen:

€ 5,00

Elektrisch ontharen:
1e kwartier
Half uur

€ 17,50
€ 25,00

Make-up behandelingen
Bruidsmake-up:
Proefmake-up, bruids-make-up & ampul op de
trouwdag

€ 50,00

Avondmake-up:

€ 15,00

Pedicure behandelingen
Basisbehandeling:
Nagels knippen, eelt verwijderen, ingegroeide teennagels
behandelen, likdoorns verwijderen, nagelomgeving
schoonmaken en een voetmassage.
€ 24,00

Complete behandeling:
Basisbehandeling & voetenbad

€ 27,50

De luxe:
Basisbehandeling, voetenbad en lakken

€ 31,00

Reumabehandeling
Diabetische behandeling
Kleine ingrepen
Nagels knippen
Nagels lakken

€ 24,00
€ 24,00
€ 7,50
€ 5,00
€ 4,00

Detox voetenbad kuurbehandeling
Per 6 keer

€ 75,00

Harsbehandelingen
Harsen bovenlip of kin
(tijdens gezichtsbehandeling)

Harsen bovenlip & kin
(tijdens gezichtsbehandeling)

€ 6,00
€ 4,00
€ 10,00
€ 7,00

(tijdens gezichtsbehandeling)

€ 13,00
€ 10,00

Harsen boven-en onderbenen

€ 27,50

Harsen onderbenen

€ 16,00

Harsen bovenbenen

€ 17,50

Harsen bikinilijn

€ 11,00

Harsen oksels

€ 11,00

Harsen rug

€ 15,00

Harsen bovenlip, kin & kaak

Lichaamsbehandelingen
Lichaamsmassage
Nek, rug, voor-& achterkant benen

€ 35,00

Deel-massage
Bijv. nek, benen of rug.

€ 17,00

Bodypeeling

€ 15,00

Rugbehandeling
Peeling, onzuiverheden verwijderen & massage

€ 25,00

Extra behandelingen
Verven wenkbrauwen of wimpers
Verven wenkbrauwen & wimpers
Epileren
Voetreflexzone massage

€ 8,00
€ 12,00
€ 7,00
€ 23,00

Zonnebank
10-rittenkaart

€ 6,00
€ 50,00

Manicure

€ 13,50

Prijswijzigingen voorbehouden.

