
 
 
 
 
 
 
 
 

Me-time 
GELAATSVERZORGINGEN  

 
TOTAAL behandeling (75 min)   €65,00  
Volledige gelaatsverzorging aangepast aan de noden 
van de huid (algemene reiniging, dieptereiniging, 
masker en gelaatsmassage) afgewerkt met een oog- 
en gelaatscrème.  
 
2 in 1 behandeling (60 min)   €55,00 
Volledige gelaatsverzorging met masker en massage 
in 1. U kan kiezen voor een kalmerende verzorging of 
een hydraterende verzorging, afgewerkt met een 
gelaatscrème.  
 
 Korte behandeling (45 min)   €40,00  
Een doeltreffende behandeling met masker of 
massage, aangepast aan de noden van de huid en 
afgestemd naar uw wens. Afgewerkt met dagcrème  
 
KK-behandeling (30min)    €30,00 
Een korte, krachtige en zeer verkwikkende 
behandeling. De huid wordt afgewerkt met een oog- 
en dagcrème na een machinale dieptereiniging en 
peeling.  
 
MEN: Relax after work (60min)  €55,00 
De gelaatsverzorging helemaal afgestemd op de 
noden en behoeften. U kan kiezen voor een 
hydraterend masker OF een gelaatsmassage OF een 
combinatie van beide.  
 
 
MEN Skinboost (30 min)   €30,00 
Een korte, krachtige en zeer verkwikkende 
behandeling. De huid wordt afgewerkt met een oog- 
en dagcrème na een grondige peeling en 
dieptereiniging.  
 
 

GELISH/GELLAK (blijft +-2 tot 3 wk) 
 
Gelish full color (1n. nailart)   €30 
Gelish French     €38 
Suppl. russische manicure   + €8 
Print per nagel (vanaf 2e)   €0,50  
Gelish verwijderen (incl.nagelriemolie) €12 
Gelish verwijderen + manicure  €28 
Zelf verwijderen, het kan. Vraag meer info! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Doelgerichte 
GELAATSVERZORGINGEN 

 
Glycolpeeling (60 min)    €55,00  
Zichtbaar resultaat bij acné, doffe tint en verslapte 
huid en fijne (droogte-) lijntjes. De peeling geeft een 
lichte tinteling, u geniet van een After AHA serum en 
een herstellend masker. (excl.massage) 
 
Anti-aging Cacao peel off    €69,50 
Anti-aging gelaatsverzorging waarbij u geniet van een 
heerlijk ruikende cacao peel off masker welke de 
stofwisseling stimuleert en huidverstrakkend werkt. 
 
 
Dode zee mineralen gelaatsverzorging  €69,50 
Gelaatsverzorging met een goed zuiverende werking 
van de huid. De huid wordt extra rein en ontgift met 
de natuurlijke dode zee minerale masker. 
 
Kaolin Earth gelaatsverzorging   €69,50 
Vitaliserende gelaatsverzorging welke de huid  
zuivert, verstevigd en stimulerend effect heeft op de 
huid.. 
 
 
Algae gelaatsverzorging (acné)   €55.00 
Revitaliserende en zuiverende gelaatsverzorging op 
basis van heelaarde en algen. Bevordert de 
doorbloeding en heeft een uitstekende werking bij 
verslapte, atrofische(verdunde) en slecht doorbloede 
huid. (excl.massage) 
 
Huidanalyse en producttest  €15,00 
De huid wordt deskundig opgemeten en u krijgt een 
weergave van de hydradatie en vetstoffen van de 
huid. Bij thuizorgpakket bestaande uit een 
reinigingsproduct en tonic krijg je de mogelijkheid 
serum en dagcrème gratis te testen thuis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



MANICURE  
 

Basic manicure     €18   
Spa manicure     €30  
lakken      €6 

 
WENKBRAUWEN 
EN WIMPERS 
Verven wenkbrauwen  €12  
Verven wimpers   €12 
Beide kleuren   €20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONTHARING 

Bovenlip     €10 
Kin      €10  
Wenkbrauwen (hars en pincet)  €12 
kleine behandelzones   €  7 
wangen     €12  
Wenkbrauwen + bovenlip   €18  
Volledige gelaat    €28  
Lichaam (sugaring/suikerhars) 
Oksels     €12  
Onderarmen     €15   
Onderbenen     €22  
Onderbenen + 1/2 bovenbenen  €28 
Volledige benen    €35  
Borstkas     €25  
Rug      €25  
Borstkas + rug    €45 
 
  

VOETZORG 

 

Medische pedicure    40’          €28 
Medische pedicure    55’          €35 
 
Spa pedicure    60’          €40   
Spa & medische pedicure   75’               €58 
 
Gelish teennagels    supl.          €25 
Lakken     supl.  €6  
 
Extra losse consult    per 15   €7 
Schimmelnagel wegnemen en nail repair        €15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Vrouwen  
Bikinilijn/liesplooi   €20 
Bikini string    €25 
Bikini volledig   €38  
Mannen  
Boyzilian (filmhars)   €40 
Boyzilian + bilvlakken   €55  

 
LICHAAMSBEHANDELINGEN  
Kruidenstempelmassage volledig (60’) €85 
Kruidenstempelmassage zdr zout (40’) €55 
Rugscrub en rugmassage (30’)  €35 
Algen zuiverende rugbehandeling (45’) €50 
 

ALLERGEENVRIJE MAKE UP 
Dag make up     €25 
Avond make up    €25 

***NIEUW*** Wimperlifting incl. kleuring ***NIEUW*** 
Wimpers liften en kleuren      45 min   € 50,00  

Wimpers liften en kleuren & wenkbrauwen kleuren en modelleren 75 min   € 70,00 

***NIEUW*** Intensieve Anti-aging massage ***NIEUW*** 
Tone of Collageen booster (reiniging + dag- en oogcrème) 30 min              €40,00 

Volledige verzorging incl. peeling en masker   50 min   €60,00 

Collageen & Tone Booster (reiniging + dag- en oogcrème)  55 min   €70,00 

Volledige verzorging incl. peeling en masker   70 min.   €90,00 

 

Kuurvorm van 5 behandelingen (reiniging + dag- en oogcrème)    €180,00 

Kuurvorm van 5 behandelingen (volledige verzorging incl. peeling en masker)  €300,00 

 

Bij aankoop van een thuiszorgset (reiniging, tonic, skinident eye care super serum & dagcrème)  

GRATIS aanleren van onderhoudsmassage om resultaat te optimaliseren en te behouden! 

 

 

 

Behandeling uitgevoerd door Huidcoach Karen 

Behandeling uitgevoerd door Huidcoach Karen 


