Gezichtsbehandelingen

Gezichtsbehandelingen

Skin care system gold: De SCSG is de basisbehandeling
die wordt afgestemd op het huidtype.

Teenage behandeling: (t/m 18 jaar)
Reinigen, wenkbrauwen epileren of verven,
scrub, masker
30 min. €

reinigen, epileren, scrub, stoomdamp,
verwijderen huidonzuiverheden, ampul,
massage, masker, dagverzorging.
90 min. € 64.50
Pure: De Pure behandeling is speciaal geschikt voor een
onzuivere huid. De talgproductie wordt gereguleerd en
verminderd hierdoor de kans op huidonzuiverheden.
reinigen, stoomdamp, verwijderen
huidonzuiverheden, dagverzorging.

Aanvulling op de gezichtsbehandelingen
Oogmasker: Dit oogmasker werkt hydraterend,
verzachtend, en verfrissend met direct resultaat.

HSR: De HSR behandeling is een unieke ervaring.
Innovatieve werkstoffen verbeteren zichtbaar de
elasticiteit van de rijpe, veeleisende huid.
reinigen, epileren, stoomdamp, verwijderen
huidonzuiverheden, beauty elixer, massage,
masker, dagverzorging
90 min. € 90.00

45 min. € 39.50
Selection: De Selection behandeling is geschikt voor de
futloze huid. De huid wordt optimaal gehydrateerd. Dit
maakt hem glad en stralend, en voorkomt vroegtijdige
veroudering.
reinigen, epileren, scrub, stoomdamp,
verwijderen huid onzuiverheden, ampul,
massage, masker, dagverzorging.
90 min. € 75.00
Quick Vitality: De quick Vitality behandeling geeft in
korte tijd een stralende en gezonde huid.
reinigen, epileren, stoomdamp, verwijderen
huidonzuiverheden, masker, dagverzorging.
60 min. € 52.50
Babor for men: Huidspecifieke gelaatsbehandeling voor
heren. Irritaties verminderen en de huid ziet er zichtbaar
zachter en gladder uit.
reinigen, scrub, stoomdamp, ampul,
massage, foammasker, scheeradvies,
dagverzorging.
90 min. € 64.50

Microdermabrasie

€ 12.50
€ 17.50
€ 25.00
€ 17.50
€ 37.50
€ 325.00
€ 200.00

1 x = € 75.00
6 x = € 425.00
10 x = € 675.00

10.00

Collageen Vliesmasker: Dit masker heeft een
hydraterende en kalmerende werking. Door het hoge
percentage collageen wordt de opperhuid verstevigd.
€

22.50

Ampullen Crash: Snel en effectief door het
aanbrengen van vijf of tien hydraterende ampullen,
geeft u uw huid een nieuw uiterlijk.
Mini crash: 5 ampullen
Maxi crash: 10 ampullen

Airbrush tanning
Gezicht + decolleté
Gezicht + decolleté + armen
Bovenlichaam helemaal
Alleen benen
Lichaam helemaal
10 x hele lichaam
6 x hele lichaam

€
29.50

€
€

30.00
50.00

Paraffine handpakking:
Paraffine voetpakking:

€
€

10.00
10.00

Harsen: Bovenlip
Kin
Bovenlip en kin
Gelaat

€
€
€
€

5.00
5.00
9.50
15.00

Verven: Wimpers
€
Wenkbrauwen
€
Wimpers en wenkbrauwen €

10.00
7.50
12.50

Overige Behandelingen
Ontharen:

Epileren
Harsen bovenlip
Harsen kin
Harsen bovenlip en kin
Harsen gelaat
Onderbenen harsen
Bovenbenen harsen
Gehele benen harsen
Bikinilijn harsen
Oksels harsen
Nek harsen
Onderarmen harsen
Bovenarmen harsen
Gehele armen harsen
Rug harsen

Verven:

Wimpers
Wenkbrauwen
Wimpers en wenkbrauwen

Manicuren/Pedicuren:

Manicuren met paraffinepakking
Manicuren met lakken
Manicuren
Pedicuren met lakken
Pedicuren

Snelbruiner:
Snelbruiner
Snelbruiner
Snelbruiner

1x12 minuten
6x12 minuten
10x12 minuten

Overige behandelingen
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

13.00
11.00
11.00
19.50
27.50
21.00
21.00
39.50
13.00
13.00
15.00
17.50
17.50
30.00
25.00

€
€
€

16.00
12.50
25.00

€
€
€
€
€

€
€
€

Annuleringen kunnen tot 1 dag voor uw bezoek worden
aangebracht. Hierna zijn wij, conform de ‘ANBOS”
bepalingen, helaas genoodzaakt het door u
gereserveerde in rekening te brengen.

29.50
25.00
22.50
29.50
25.00

8.50
40.00
59.50

Make-up:
Make-up
Proef bruidsmake-up
Bruidsmake-up aan huis*
*dit bedrag geldt alleen in Wierden,
na 7.30 uur.
Permanent Make-up:
Onderoogleden
Bovenoogleden
Boven en onder tegelijk
Wenkbrauwen
Lipliner
Deze prijs is inclusief 2 nabehandelingen

€
€
€

25.00
35.00
70.00

€ 150.00
€ 175.00
€ 295.00
€ 295.00
€ 300.00
binnen 1 jaar.

Retoucheren permanent make-up:
Wenkbrauwen
€ 125.00
Eyeliner boven of onder
€ 90.00
Eyeliner boven en onder
€ 125.00
Lipliner
€ 125.00
Deze prijs is inclusief 2 nabehandelingen binnen 1 jaar.
Bruids arrangement:
Gezichtsbehandeling SCSG 90 minuten.
Proefmake-up
Bruidsmake-up aan huis
Snelbruiner 6x
Manicuren met lakken
€ 220.00
Lichaamsbehandelingen
Algen puur lichaamspakking
Algen lichaamspakking
Zeezoutbehandeling
Cellulitebehandeling 1x
Cellulitebehandeling kuur 6x
Modder lichaamspakking
Lichaamsmassage per 25 minuten
Hot stone anti-stress
Hot stone relax

€ 59.00
€ 47.50
€ 38.50
€ 35.00
€ 190.00
€ 59.00
€ 27.50
€ 85.00
€ 80.00

