Gezichtsverzorging
Reinigende behandeling
Reiniging, peeling, vapozone,
verwijderen comedonen/milia,
masker, dagcrème
€ 28,00

Phyto behandeling
Reiniging, peeling, vapozone,
verwijderen comedonen/milia,
essentiële olie, phyto masker,
serum, dagcrème
€ 38,00
Een actief vochtregulerende
behandeling waarbij het masker in
een gel verandert. Daarbij worden
de ingrediënten uit zeewier,
vochtregulators en essentiële olie
in de huid ingesluisd door een
“osmose” techniek. Zorgt voor
een soepele, prachtig zachte en
stevige huid.

Thermo behandeling
Reiniging, peeling, vapozone,
verwijderen comedonen/milia,
nourishing crème,
thermo masker, serum,
dagcrème
€ 38,00
Een effectieve behandeling,
verwijdert gifstoffen en
onzuiverheden, geeft een frisse
zachte huid, vervaagt rimpels en
stimuleert de doorbloeding.

Kleine behandelingen
Liftende behandeling

Ontharen

Reiniging, peeling, vapozone,
verwijderen comedonen/milia,
ampul, massage, collageen
oogvliespakking, masker, serum,
dagcrème
€ 47,50

Epileren wenkbrauwen
Harsen bovenlip of kin
Harsen bovenlip en kin
Harsen hele gelaat
Harsen oksels
Harsen bikinilijn
Harsen onderbenen
Harsen hele benen
Harsen rug
Harsen borstkas
Harsen schouders

Diamant Dermabrasie
Allernieuwste dieptepeeling i.c.m.
insluizen van enzymen met
ultrasound. Bovenste huidlaag
met oude huidcellen wordt
pijnloos verwijdert met diamant
geslepen pennen. De huid blijft
intact en u hebt direct zichtbaar
resultaat. Gegarandeerd voor
rimpels, littekens, acné en
pigmentvlekken!
€ 60,00
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Verven
Verven wenkbrauwen
Verven wimpers
Verven wimpers
en wenkbrauwen

€ 16,00

Gezichtsmassage

Hand en voetverzorging

Gezichtsmassage
Gezichtsmassage bij
meerdere modules
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Diverse
Pedicure
Pedicure aan huis
Pedicure met gellac
Nagelbeugel
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Deelbehandeling
€ 16,00
Maximaal 10 minuten
Luxe manicurebehandeling
nagels
€ 25,00

Collageen oogvliespakking € 9,00
€ 9,00
Ampul
€ 10,00
Ultrasound met serum
Mocht u ondanks de gemaakte
afspraak verhinderd zijn, belt u
dan minstens 24 uur van te
voren af. Bij geen of een te late
afmelding ben ik genoodzaakt
de gereserveerde tijd bij u in
rekening te brengen.

