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           Gezichtsbehandelingen           Prijs 

 
Quick facial   Korte behandeling aangepast aan het huidtype   €   32,50 
 
Youth treatment  Reinigende behandeling voor de vette acne huid   €   32,50 
 
Only for men   Behandeling voor de mannenhuid     €   45,00 
 
*Face treatment  Gezichtsbehandeling afgestemd op het huidtype   €   47,50 
                               *e.v.t. met aanvulling zoals o.a., oogmasker, ampul, serum  €     7,50 
 
Sensibel   Gezichtsbehandeling voor de extreem gevoelige  

couperose huid       €   47,50 
N I E U W 
Detox / Hydro Boost 
treatment  Een echte beleving voor een gestreste- en vermoeide 
   huid incl. massage met edelstenen    €   67,50 
 
Phytocell   Alles even vergeten en puur relaxen! Dit is het doel van 
Champagne treatm. deze anti-aging behandeling     €   67,50 
   
Ocula Eye Boost treatment   

Ontspannende en kalmerende oogbehandeling met  
anti-rimpel werking en verminderd zichtbaar  
wallen en kringen.(25min)     €   32,50 

Eyebrow treatment  Shapen en verven van wenkbrauwen incl. oogmasker €   32,50 
 
Decollete – pakking Verzorgende liftende pakking om de huid van hals 
   en decollete te herstellen     €   30,00 
 
Dermaplanning Behandeling met speciaal ontworpen chirurgisch mesje 
   waarmee dode huidcellen, donshaartjes, vuil en kleine 
   pigmentvlekjes van de huid geschraapt worden  €   67,50 
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           Prijs 
 
Fibromen verwijderen (per minuut)        €     2,00 
 
Couperose verwijderen        €   60,00 
 

Harsen gezicht/lichaam, epileren, verven wimpers en/of wenkbrauwen   v.a.  €   15,00 
 
 

*Fruitzuurkuur (incl. producten)       € 295,00 
**Fruitzuurkuur (incl. producten)       € 445,00 
 
Huidvernieuwing met fruitzuren: 
 
Een chemische peeling met behulp van fruitzuren is een natuurlijke, effectieve en bewezen 
methode voor de succesvolle behandeling van met name probleem en door de zon beschadigde 
huid. Een kuurbehandeling kan een nieuwe start zijn om de huid te verbeteren en een gezondere 
en jongere uitstraling te geven, en is daarom ook uitermate geschikt als anti-aging kuur. Er kan 
gebruikt worden gemaakt van een  *Milde kuur: Dit is een kuur van 4 behandelingen, met als 
resultaat verfijnde poriën en gereguleerde keratine, zichtbare verbeterde teint van de huid. 
**Intensieve kuur: Dit is een kuur van 8 behandelingen met als resultaat verfijnde poriën, 
gereguleerde keratine, geminimaliseerde littekens, lijntjes en vlekjes. Zichtbare en verbeterde teint 
van de huid. 
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