
 

 

 

                      

 

PRIJSLIJST              

   

      GELAATSVERZORGING        

   

  BASIC TREATEMENT  40 min. 35€ / 60 min. 47€  

 Reiniging / dieptereiniging / verwijderen onzuiverheden / tonifiëren / serum / dag- of nachtcrème 

  

      BOOST TREATEMENT  40 min. 52€ / 60 min. 64€  

      Reiniging / dieptereiniging / verwijderen onzuiverheden / AHA+ EGF skin booster / tonifiëren 

      masker / dag- of nachtcréme 

 

   EXTRA TREATEMENT  60 min. 41€ / 80 min. 53€   

  Reiniging / dieptereiniging / verwijderen onzuiverheden / tonifiëren / serum / masker / dag- of nachtcrème 

   

     BALANCE TREATEMENT  60 min. 52€ / 80 min. 64€  

  Reiniging / dieptereiniging / verwijderen onzuiverheden / tonifiëren / ampoulle / masker / dag- of nachtcrème

   

  ANTI-AGING TREATEMENT  60 min. 62€ / 80 min. 74€ 

 Reiniging / dieptereiniging / verwijderen onzuiverheden / tonifiëren / ampoulle / masker / dag- of nachtcrème 

 

    HUIDVERBETERING   

     AQUA DERMA TREATEMENT  40 min. (zonder masker) 46€ / 60 min. 59€ / 80 min. 71€ 
    Reiniging / dieptereiniging / Aqua derma + verwijderen onzuiverheden / tonifiëren / masker  

      dag- of nachtcrème     

  

      CARBOXY TREATEMENT 45 min. 59€ 

      Reiniging / dieptereiniging / verwijderen onzuiverheden / carboxy met aangepaste capsule / 

      masker + nek-schoudermassage tijdens inwerking / dag- of nachtcrème 

 

      RF TREATEMENT  45 min. 59€  

      Reiniging / dieptereiniging / verwijderen onzuiverheden / masker + nek-schoudermassage tijdens 

      inwerking / RF behandeling / dag- of nachtcrème 

      CARBOXY + RF  70 min. 75€ 

      CARBOXY OF RF + AQUA 60 min. 84€ 

      CARBOXY + RF + AQUA  90 min. 111€  

       

     MICRONEEDELING  1 zone 55,00€ / volledig gelaat 95,00€ / Combinatie Aqua + 25€ 

          

    FRUITZUURPEELINGS  45 min. 62,00€ / 3 keer 171€ (binnen de 2,5 maand te nemen)  

      

  

 



 

 

 

  

 

 

 

PRIJSLIJST 

     

      MAKE-UP 

  Dag make-up / Proefmake-up   22€ 

  Avondmake-up / feestmake-up (met ampoulle)   40€ 

      EYECATCHER 

      Eye lash lifting  / + kleuren van de wimpers  48€/54€ 

      Verven van de wimpers  12€ 

      Verven van de wenkbrauwen  12€ 

    LICHAAMSVERZORGING      

     PEDICURE               

  Pedicure /+ lakken 26€/31€ 

      Pedicure + Shellac 48€ 

      Verwen pedicure * Voetpeeling, pedicure, voetmassage 36€ 

      Spa pedicure * Massagevoetbad, pedicure, scrub, voetmassage, voetmasker  

                               (tijdens het inwerken een hoofdhuidmassage), lakken  van de teennagels 52€ 

      Shellac op teennagels 31€  

  Verwijderen shellac + mini verzorging teennagels 21€ 

      Pedicure in combinatie met gelaatsverzorging 23€ 

 

 MANICURE  

  Basis manicure / + lakken        22€/29€ 

  Verwen manicure * manicure, peeling, handmassage                  30€ 

      Spa manicure * Basis manicure, peeling, handmassage, paraffinepakking 

                               (tijdens het inwerken een hoofdhuidmassage), lakken  van de nagels               46€ 

      Shellac op vingernagels 32€ 

  Verwijderen shellac + mini verzorging nagels 21€    

  MASSAGES 

  Combinatie met peeling + 7€ 

      Rugmassage 20’ / 30’ / 45’ 23€/33€/48€ 

     Gelaatsmassage (20’) 23€ 

  massage van de benen (30’) 33€ 

      voet- of handmassage 15 min. 18€ 

         

  EPILATIES 

  Wenkbrauwen / bovenlip / kin / wangen 9€ 

  Wenkbrauwen + bovenlip 16€ 

  Wenkbrauwen + bovenlip +kin 23€ 

  Oksels / sliprand 15€ 

  Onderbenen / armen / rug 24€ 

  Volledige benen 37€ 

  Combinatie Oksels + sliprand + onderbenen 48€

  


