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Basis gezichtsbehandeling     € 46,00 

Huidanalyse, reiniging, epileren, dieptereiniging met peeling of lysing, vapozone, 

verwijderen van onzuiverheden, een heerlijke ontspannende gezichts-, hals- en 

decolletémassage, verzorgend en ontspannend masker, verzorgende dag- of 

nachtcrème en oogcrème, eventueel make-up.  

 

Luxe behandeling I      € 58,00 

Basis gezichtsbehandeling uitgebreid met rug-, schouder- en nekmassage. 

 

Luxe behandeling II      € 51,00 

Basis gezichtsbehandeling uitgebreid met een voetmassage. 

Keuze uit de vijfelementen voetcrème; 

Water, metaal, aarde, vuur of hout. 

 

Luxe oogbehandeling     € 56,00 

Basis gezichtsbehandeling uitgebreid met als extra een eye serum, collageen 

oogvliesmasker, paraffinepakking, massage. 

 

Luxe hals- en decolletébehandeling    € 56,00 

Basis gezichtsbehandeling uitgebreid met als extra een massage voor hals en 

decolleté en een paraffinepakking. 

 



Verzorgende gezichtsbehandelingen 

Meiden behandeling (tot 20 jaar)   € 34,00 

Huidanalyse, reiniging, epileren, dieptereiniging met peeling, vapozone, 

verzorgend en ontspannend masker, verzorgende dag- of nachtcrème, eventueel 

make-up.  

 

Heren behandeling      € 44,00 

Huidanalyse, reiniging, dieptereiniging met peeling of lysing, vapozone, 

verwijderen van onzuiverheden, een heerlijke ontspannende gezichtsmassage, 

verzorgend en ontspannend masker en nabehandeling.  

 

Acne behandeling      € 41,00 

Huidanalyse, reiniging, dieptereiniging, parafilm of vapozone, verwijderen van 

onzuiverheden, verzorgend en ontspannend masker en nabehandeling.  

 

Deelbehandelingen 

 Wenkbouwen epileren      € 9,50 

 Wenkbrauwen verven      € 9,50 

 Wenkbrauwen verven en epileren    € 17,00 

 Wimpers verven      € 10,50 

 Wimpers en wenkbrauwen verven    € 18,00 

 Wimpers en wenkbrauwen verven en epileren   € 25,50 

 Harsen bovenlip of kin      € 7,50 

 Harsen bovenlip of kin      € 11,00 

Een aankoop doen? 

Voor de aankoop van producten vragen wij u van te voren te bellen. Dit om de behandeling van de 

andere cliënten niet onnodig te storen. De producten worden dan netjes voor u ingepakt en 

klaargezet, waarna u ze op het afgesproken tijdstip kunt afhalen. 

 

Cadeau-idee 

Altijd leuk en origineel om te geven; een cadeaubon van uw schoonheidsspecialiste, kan voor ieder 

gewenst bedrag of behandeling. Ook hierbij vragen wij u van te voren te bellen. dit om de 

behandeling van de andere cliënten niet onnodig te storen. De cadeaubonnen worden dan netjes 

voor u ingepakt en klaargezet, waarna u ze op het afgesproken tijdstip kunt afhalen. 

 

Om iedereen volledig te laten genieten van zijn/haar behandeling werk ik volledig op afspraak. 

Mocht u ondanks de gemaakte afspraak verhinderd zijn, belt u dan even 24 uur van te voren af, 

dan ben ik niet genoodzaakt het bedrag in rekening te brengen. 

 

 

 


