Schoonheidsbehandelingen
Stap 1; Kies de lengte en samenstelling van uw behandeling:
30 minuten;

Super snelle boost behandeling met de cruciale verzorging!

€ 29,95

Bevat reiniging, scrub, korte massage, masker en dag/nachtverzorging

60 minuten;

Optimale (diepte)reiniging van de huid!

€ 49,95

Bevat epileren, reiniging, scrub, dieptereiniging met stoom, massage, masker en dag/nachtverzorging

90 minuten;

Super huidverbeterende behandeling met ultieme ontspanningsmomenten!

€ 69,95

Bevat epileren, reiniging, scrub, dieptereiniging met stoom, uitgebreide massages, luxe masker en
dag/nachtverzorging, uitgebreid met huidverbeterende technieken afgestemd op uw huid. Tevens heeft u de keuze uit
2 onderdelen: Harsen bovenlip, Harsen kin, Verven wenkbrauwen of Verven wimpers.

Stap 2; Kies uw extra’s en/of uitbreidingen (behalve bij 90 minuten):
Harsen Kin of Bovenlip
Harsen Kin & Bovenlip
Verven Wimpers
Verven Wenkbrauwen
Verven Wimpers & Wenkbrauwen
Epileren

€ 9,95
€ 15,50
€ 11,95
€ 9,95
€ 15,50
€ 9,95

Lichaamsbehandelingen
Deelmassage
Lichaamsmassage
Harsen onderbenen
Harsen bovenbenen
Harsen gehele benen
Harsen deel van rug of borst
Harsen gehele rug of borst en buik
Harsen oksels

€ 24,95
€ 46,50
€ 20,00
€ 20,00
€ 34,50
€ 23,00
€ 31,50
€ 17,50

Hand- en Voetverzorging
Manicure
Voetverzorging Basis
30 minuten
Voetverzorging Deluxe
50 minuten
Regulier lakken incl. Nagellak flesje
Gellak
Slick Pour nagelversteviging incl. 1 kleur Caption nagellak
Polygel nagelverlenging
Polygel met gellak

€ 19,95
€ 21,95
€ 27,95
€ 18,50
€ 25,00
€ 37,95
€ 45,00
€ 55,00

Spray Tanning
Gehele Lichaam
Gezicht & Decolleté

€ 25,00
€ 15,50

Gezicht, Decolleté & Armen
Gezicht & Bovenlichaam
Benen
Strippenkaart 5x
Strippenkaart 10x

€ 20,00
€ 22,50
€ 15,50
5 keer voor prijs van 4
Looptijd 3 maanden
10 keer voor prijs van 7
Looptijd 6 maanden

Wimperextensions One by One
Verwijderen (indien bij Care4Skin gezet)
Verwijderen (indien niet bij Care4Skin gezet)*
Verwijderen (indien bij Care4Skin gezet) en afname van
nieuwe set
Nieuwe set one by one
Controle 1 week na plaatsing one by one
Opvullen one by one**

€ 10,00
€ 20,00
gratis
+/- 120 min
per 15 min

€ 75,00
gratis
€ 9,50

* deze prijs is geschat en kan hoger uitvallen indien de wijze van plaatsen afwijkend is geweest.
Telefonisch contact vooraf is altijd gewenst.
**minimaal tarief bedraagt € 19,00

Voor prijzen van Elektrisch epileren, Microdermabrasie, Peelings &
Laser/IPL behandelingen verwijzen wij u naar onze prijslijst
medische behandelingen.

