
Prijslijst vanaf 1 januari 2023 

Gezichtsbehandelingen 

• Gezichtsbehandeling standaard   € 42,50 
 Gezichtsreiniging, peeling, epileren, verwijderen        
       onzuiverheden, masker, hand- of voetmassage, dagverzorging 

• Gezichtsbehandeling uitgebreid   € 52,50 
 Gezichtsreiniging, peeling, epileren, verwijderen  
 onzuiverheden, gezichts-, decolleté- en schouder massage,  
 masker, hand- of voetmassage, dagverzorging 

• Gezichtsbehandeling special   € 62,50 
 We starten de behandeling met een ontspannende rug massage,  
 gezichtsreiniging, peeling, epileren, verwijderen  
 onzuiverheden, gezichts-, decolleté- en schouder massage,  
 masker, hand- of voetmassage, dagverzorging 

• Gezichtsbehandeling man    € 47,50 
 Gezichtsreiniging, peeling, verwijderen van    
 onzuiverheden, gezichts- nek- en schoudermassage, masker,   
 hand- of voetmassage, dagverzorging 

• Tienerbehandeling     € 33,00 
 Voor een intensieve verzorging van de jonge huid.  
 Reiniging,  peeling, verwijderen van onzuiverheden, masker,   
 dagverzorging 

Korte behandelingen gezicht 

• Epileren        €   8,50 
• Wenkbrauwen verven      €   8,50 
• Wenkbrauwen verven en epileren    € 15,50 
• Wimpers verven       €   8,50 
• Bovenlip harsen       €   8,50 
• Handparaffine met handmassage    € 12,50 



Acid treatment      € 35,00 
 Skin refining peeling- AHA Fruitzuren 20%, 30%, 40%, 50% is een  
 oppervlakte peeling. Afhankelijk van de individuele huidconditie,   
 zal een herhaaldelijke toepassing met regelmatige intervallen   
 (kuur), het huidbeeld zichtbaar verbeteren. 
 Afgestemd op de individuele conditie van de huid, wordt een kuur  
 van 5 tot 6 behandelingen aanbevolen met een interval van 7 tot   
 10 dagen. 
 Deze behandeling is geschikt voor verschillende problemen van de 
 huid ( acne littekens, grove poriën, een onzuivere huid, lijntjes en  
 rimpels, pigmentvlekken, onregelmatige teint).Tijdens de    
 behandelingen wordt er gebruik gemaakt van de verantwoorde   
 zuren; Glycol-zuur en fruitzuur. De absolute huidverbetering kan    
 gerealiseerd worden wanneer u deze behandeling als een kuur   
 volgt. 

Micro needling treatment      € 65,00 losse behandeling 
        € 45,00 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  - Dunne, grauwe rokershuid 
 - Voor de tere, oudere huid  - Grove poriën en vette huid 
 - Littekens en acne litteken s  
 - Pigmentvlekken en hyperpigmentatie 



Ontspanningsmassages 

Ontspanningsmassages 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      € 25,00 
• Ontspanningsmassage 60 minuten     € 45,00 

Voeten  

Pedicure behandeling      € 27,50 
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 

 


