
 
SCHOONHEID 

Gelaatsverzorging: 
 

* Basis gelaatsverzorging     37  
Reinigen, huidanalyse, epileren wenkbrauwen 

stomen met vaposone, peeling,  

verwijderen onzuiverheden,  

gelaatsmassage, masker,creme met sunfactor 50+.  

(Deze behandeling is incl. Hals en decollete) 

 

* Basis voor 2     53 
De basis gezichtsverzorging, maar dan met 2. 

Zalige behandeling voor partners, 

vriendinnen, moeder en dochter etc. 

Super leuk om cadeau te doen. 

                               

* Vip      47 
Reinigen, huidanalyse, epileren wenkbrauwen 

en bovenlip, stomen met vapozone,  

reinigen en peelen. 

Gelaatsmassage, masker, serum 

Insluizen van werkzamen stoffen en verbetering huid  met 

ultrasound       

Creme met sunfactor 50+      

 (Deze behandeling is incl. Hals en decollete)  

                                     

 *Acne gelaatsverzorging:    35  
Reinigen, huidanalyse, stomen met vapozone,      

Peeling met ultrasound                                             

verwijderen onzuiverheden (max 10 min.),  

masker. Creme met sunfactor 50+. 

(Deze behandeling is incl. Hals en decollete)  

                                                                 

 

 

*Microdermabrasie Anti-aging      50  
Reiniging, onzuiverheden verwijderen, 

microdermabrasie,masker, massage, dagcreme.   

*Kuurbehandeling 5 beurten:                                     225 
*Kuurbehandeling 10 beurten:                                   450  

 

*Anti-aging acupunctuur              50  
*Kuurbehandeling   5 beurten                    225  

*Kuurbehandeling 10 beurten                   450  

*Kuurbehandeling 12 beurten                    525  

 

*Bindweefselmassage  40  min       30  
    ( inclusief reinigen) 

   Met  hyaluronzuur          35    

  

*Supplementen 
( Alleen tijdens behandeling) 

Prijs als losse behandeling opvraagbaar  

 

* Serum met botox effect      10 

   Insluizen met ultrasound.       

 

*Wimpers en wenkbrauwen 

Epileren/harsen/ threading wenkbrauwen  

gratis bij de meeste gelaatsverzorgingen .  

 

Verven wenkbrauwen            8    

Verven wimpers            10  

Harsen/epileren/threading wenkbrauwen       7    

Restyle/shape wenkbrauwen                                       12  

 

Ontharing/depilation 

Harsen oksels           6,50                                                                                     

Harsen onderbenen              12,50                                                                    

Harsen armen       12,50                                                                                       

Harsen onder + bovenbenen       22.50                                                          

Harsen bikinilijn(enkel dames)          12,50   

Harsen onderbenen              12,50                                                                 

Harsen rug                                                  25,00                                           

Harsen bovenlip              4,00                                                                             

 

 

Harsen kin     4,00                                                                                                   

Harsen wangen          5,00                                                                                       

Threading bovenlip        4,00                                                                                

Threading kin        4,00   

 

Manicure: 
Vijlen, handbadje,  

nagelriemen verzorgen, massage         15  

 

 

                                                                                                                       

Gezondheid: 

Voetreflextherapie:    27  
   (1 ste behandeling is incl. intake gesprek)  

Inclusief accupunctuur in voet en onderbenen                   30 

 

Gewicht verliezen: 
Combineer gewicht verliezen en je gezondheid verbeteren met 

deze voetreflextherapie  behandeling. 

Voor meer info zie onze website. 

10 behandelingen                  290  

Per behandeling                 33  
 

Massages:  
*Lichaamsmassage     30  

   (ontspannend en/of therapeutisch):60 min.     

*Massagae rug,nek, schouders: 30 min.       20 

   (ontspannend en/of therapeutisch                                                                                                                                                  

*Hotstone massage van 60 min.       30                                                                          

  

 

 

 

 



Medisch Pedicure: 
Verwijderen eelt, verwijderen likdoorns,  

behandeling ingegroeide nagels, vrij leggen  

van drukgebieden….. 

*Behandeling   max 45 min    22 

*Losse deelbehandelingen per 20 min    12                                                                          

*Orthese per stuk         15                                                                                                                 

*Nagelbeugel per stuk                  15    

*Wratten tijdens behandeling vanaf                           5  

*Wratten behandeling los vanaf                                              12    

 

Gellak:(handen en voeten:  

(incl. vijlen van de nagels) 

Fullcolor                                       20                                                                                                                               

Verwijderen voor behandeling          5   

Verwijderen als los supplement                   15                                                                                   

 

Detox:     
Onder begeleiding je lichaam ontgiften.   80  

Plus voedingsadviezen voor de toekomst  

behorende bij jou klachten.           

Prijs is  incl. 2 consultaties  

Yoga yin yoga:     

Intake + yoga therapie: (1,5 uur)    30  

Vervolgsessie:  (1 uur)    25  

1 uur yoga + 1 uur voetreflextherapie:    45  

1 uur yoga + 1 uur massage :                     47                                                      

 

 

 

 

 

 

 

Lichaamsverzorging:                                                                                

*Rug behandeling   35  
Reinigen, vapozone, peelen, 
Verwijderen onzuiverheden, korte massage, 
Verzorgende creme.      

*Body Contour pakking  40  
De pakking wordt middels een massage  

aangebracht op de te behandelen zones. 

Om de werking van de gel te versterken  

zullen de gemasseerde zones met een folie  

omwikkeld  worden.  

Vervolgens gaat u voor  

20 tot 30 minuten heerlijk relaxen onder  

een warme deken. 

 

 

Arrangementen: 

Pedicure + Voetreflexbehandeling        42 
Pedicure behandeling + Gellak              35 
Gellak handen + voeten (fullcolor)         35 

Basis gelaatsverzorging +voetreflex   60 

 

 

Vraag naar een arrangement of dag retrait 

geheel op maat.  

Combinatie van alle behandelingen is 

mogelijk. Incl. yoga, mindwalk en lunch  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Annuleren of wijzigen kan tot 24 uur op voorhand.  

Doe je dit later dan wordt  er 50% in rekening gebracht. 

Ben je te laat, dan verlies je die tijd en is de behandeling 

korter.  

Ben je meer dan 15 minuten te laat dan wordt de afspraak 

geannuleerd en 50 % in rekening gebracht en een andere 

afspraak gemaakt. 

Indien je niet komt opdagen, dan rekenen we de volledige 

behandeling aan. 

 

Gediplomeerd: 

*Voetreflexologe 

*Medisch pedicure,  

*Schoonheidsspecialiste. 

*Massagologe/Massagetherapeute 

Gecertificeerd:  

*Anatomie, pathologie en fysiologie 

*Visagie 

*Threading 

*Gellak 

*Wax specialisatie 

*Voedingsleer 

*Aerobics en stepinstructor 

*Yoga docente 

*Detox coach 

*Hotstone massage 

 

 

 

 


