
Gezichtsbehandelingen 
 

 
Bij iedere gezichtsbehandeling beginnen we met een 

welkomstritueel voor een ontspannen start van de behandeling.  
 
 

• Gezichtsbehandeling standaard        40,00 
Welkomstritueel, epileren, reiniging, peeling, verwijderen 
onzuiverheden, masker, hand- of voetmassage, serum, dag 
verzorging 
 
 

• Gezichtsbehandeling uitgebreid       50,00 
Welkomstritueel, epileren, reiniging, peeling, verwijderen 
onzuiverheden, gezichts-, decolleté- en schouder massage, 
masker, hand- of voetmassage, serum, dag verzorging 

 
 

• Gezichtsbehandeling special        60,00 
We starten de behandeling met een heerlijke rug massage, 
welkomstritueel, epileren, reiniging, peeling, verwijderen 
onzuiverheden, gezichts-, decolleté- en schouder massage, 
masker, hand- of voetmassage, serum, dag verzorging 
 

 
• Gezichtsbehandeling man         45,00 

Deze behandeling reinigt, verfrist en hydrateert. 
Welkomstritueel, reiniging, peeling, verwijderen van 
onzuiverheden, gezichts- nek- en schoudermassage, masker, 
hand- of voetmassage, serum, dag verzorging 

 
 

• Gezichtsbehandeling man special    55,00 
We starten de behandeling met een heerlijke rug massage, 
welkomstritueel, reiniging, peeling, verwijderen 
onzuiverheden, gezichts-, nek- en schoudermassage, 
masker, hand- of voetmassage, serum, dag verzorging 
 
 
 

 



• Micro needling treatment         85,00 losse behandeling 
 65,00 per behandeling in          

kuur vorm, 4 tot 6 
behandelingen 
  

Bij micro needling wordt gebruik gemaakt van zeer fijne 
naaldjes om de lederhuid licht te beschadigen. Dit stimuleert 
de celdeling en de aanmaak van collageen en elastine 
waardoor de huid sterker, soepeler, egaler van kleur en 
dikker wordt. 
Voor welke types/huidproblemen is deze behandeling 
geschikt? 

- Fijne lijntjes en rimpels - verlies van elasticiteit  
- Verlies van veerkracht - Pigmentvlekken en hyperpigmentatie 
- Voor de tere, oudere huid - Dunne, grauwe rokershuid 
- Licht en zonschade  - Grove poriën en vette huid 
- Littekens en acne littekens 

 
 

 
• Tienerbehandeling       32,00 

Voor een intensieve verzorging van de jonge huid. 
Reiniging, peeling, verwijderen van onzuiverheden, masker, 
dag verzorging  

 
 

• Duo behandeling 
Iedere gezichtsbehandeling kan ook met 2 personen geboekt 
worden. Terwijl de een geniet van de behandeling kan de ander 
ontspannen met een kopje koffie of thee met iets lekkers (+  2,50 
p.p.). 

 
 
 

Korte behandelingen gezicht 
 

• Epileren        8,00 
• Harsen bovenlip       8,00 
• Wenkbrauwen verven      8,00 
• Wenkbrauwen verven en epileren   15,00 
• Wimpers verven       9,00 
• Handparaffine      10,00 

 
 



 
 
 
 

Lichaamsbehandelingen 

 

• Harsen onderbenen     20,00 

• Harsen bovenbenen     15,00 

• Harsen oksels      15,00 

• Harsen bikinilijn      17,00 

• Harsen rug       25,00 

 

• Rug behandeling 

Reiniging, scrub, massage, pakking  35,00 
 

 

 

 

Ontspanningsmassages 

 

Ontspanningsmassage hebben een kalmerende en rustgevende 
werking, ontspanning van de spieren, bevordering van de doorbloeding 
en verbetering van de stofwisseling. Bij een ontspanningsmassage wordt 
zachter en meer aan de bewustwording van het lichaam gewerkt.  

 

• Ontspanningsmassage 30 minuten  20,00 

• Ontspanningsmassage 60 minuten  37,50 

 

 

 

 

Voeten 

 

• Pedicurebehandeling      25,00 

Deze behandeling bestaat uit:      
Anamnese, nagels knippen, polijsten van de nagels, verzorgen van 
de nagelomgeving, overtollig eelt verwijderen, evt. likdoorn 
verwijderen, ingroeiende nagel behandelen, mechanisch afwerken 
van de voet, massage met verzorgende voeten crème 

 
• Voeten verwenbehandeling    15,00 

Scrub voor onderbenen en voeten, voetenbadje, kopje thee en een 
voet/onderbeenmassage 


