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Standaard Gezichtsbehandelingen 
 

Mini gezichtsbehandeling: 
Duur: +/- 45 min.     Prijs: € 32,10 
-Reiniging 
-Peeling 
-Huid verweken 
-Onzuiverheden verwijderen 
-Liposomenserum 
-Masker 
-Dagverzorging 
 

Medium gezichtsbehandeling: 
Duur: +/- 60 min.     Prijs: € 43,30 
-Reiniging 
-Peeling 
-Huid verweken 
-Onzuiverheden verwijderen 
-Liposomenserum 
-Masker 
-Uitgebreide gelaatsmassage incl. decolleté  
-Dagverzorging 
 

Totaal gezichtsbehandeling: 
Duur: +/- 75 min.     Prijs: € 53,00 
-Epileren en/of harsen gelaat 
-Reiniging 
-Peeling 
-Huid verweken 
-Onzuiverheden verwijderen 
-Liposomenserum 
-Ampul  
-Masker 
-Uitgebreide gelaatsmassage incl. decolleté 
-Dag- en oog- en lippenverzorging 

Speciale Gezichtsbehandelingen 
 

SkinIdent gezichtsbehandeling: 
Duur: +/- 45, 60 of 75 min. 
Prijs: € 9,60 extra bij standaardbehandeling 
Dezelfde behandeling als mini, medium of 
totaal gezichtsbehandeling, maar uitsluitend 
met hoogwaardige SkinIdent producten. 
 

Fruitzuur gezichtsbehandeling: 
Duur: +/- 45 min.     Prijs: € 46,80 
-Reiniging 
-Fruitzuurpeeling 
-Onzuiverheden verwijderen 
-Liposomenserum 
-Ampul  
 

Bindweefsel gezichtsbehandeling: 
Duur: +/- 75 min.     Prijs: € 53,00 
-Reiniging 
-Peeling 
-Huid verweken 
-Bindweefselmassage 
-Liposomenserum 
-Ampul 
-Masker 
-Dag- en oog- en lippenverzorging 
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Uitbreidingsmogelijkheden 
 
Prijzen in de 1e kolom indien de module een 
uitbreiding op een behandeling is.  
Prijzen in de 2e kolom indien het een losse 
module is. 
 
Harsen lip of kin     € 6,15      € 7,50 
Harsen gezicht     € 9,40      € 11,00 
Epileren      € 9,40      € 11,00 
Verven wenkbrauwen     € 9,40      € 11,00 
Nagels lakken      € 9,40      € 11,00 
Handpakking      € 9,40      € 11,00 
Likdoorn behandelen     € 9,40      € 11,00 
Ingroeiende nagel behandelen  € 9,40      € 11,00 
Hoofdhuidmassage     € 14,20    € 16,85 
Voetmassage      € 14,20    € 16,85 
Verven wimpers     € 14,20    € 16,85 
Verven wimpers en wenkbrauw € 16,85    € 19,50 
 
 

Combibehandelingen 
 

Pedi-face (excl. nagels lakken): 
Duur: +/- 2 uur 
Prijs: € 81,10     € 68,90 
-Pedicurebehandeling 
-Totaal gezichtsbehandeling 
 

Mani-face (excl. nagels lakken): 
Duur: +/- 2 uur 
Prijs: € 85,10     € 72,30  
-Manicurebehandeling 
-Totaal gezichtsbehandeling 

Feet & Fingers (excl. nagels lakken): 
Duur: +/- 90 min. 
Prijs: € 60,20     € 51,20  
-Manicurebehandeling 
-Pedicurebehandeling 
 

Face, Feet & Fingers (excl. nagels 
lakken): 
Duur: +/- 2 uur en 45 min.  
Prijs: € 113,20     € 96,20 
-Manicurebehandeling 
-Pedicurebehandeling 
-Totaal gezichtsbehandeling 
 

Top en teen (excl. nagels lakken): 
Duur: +/- 2 uur en 45 min. 
Prijs: € 114,80     € 97,60 
-Pedicurebehandeling 
-Voetmassage 
-Totaal gezichtsbehandeling 
-Hoofdhuidmassage 
 

Ontspan behandeling: 
Duur: +/- 1 uur en 45 min. 
Prijs: € 81,60     € 69,40 
-Totaal gezichtsbehandeling 
-Rug, schouders en nek massage 
 

Relax behandeling: 
Duur: +/-  2 uur en 30 min. 
Prijs: € 115,30     € 98,00 
-Totale gezichtsbehandeling 
-Hoofdhuidmassage 
-Voetmassage 
-Rug, schouders en nek massage 

Kuur bindweefselbehandeling: 
Duur: 8 x bindweefselbehandeling in 8 à 10 
weken 
Prijs: 7 bindweefselbehandelingen, dus 1 
gratis! 
 

Mini combi’s: 
 
-Epileren en harsen lip of kin  
Duur: +/- 30 min.     Prijs: € 18,50     € 15,70 
 
-Epileren en harsen gezicht  
Duur: +/- 30 min.     Prijs: € 22,00     € 18,70 
 
-Wenkbrauwen verven en epileren  
Duur: +/- 30 min.     Prijs: € 22,00     € 18,70 
 
-Wenkbrauwen verven, epileren en harsen lip 
of kin  
Duur: +/- 30 min.     Prijs: € 29,50     € 25,10 
 
-Wenkbrauwen verven, epileren en harsen 
gezicht  
Duur: +/- 30 min.     Prijs: € 33,00     € 28,05 
 
-Wimpers en wenkbrauwen verven en epileren 
Duur: +/- 45 min.     Prijs: € 30,50     € 25,90 
 
-Wimpers en wenkbrauwen verven, epileren en 
harsen lip of kin  
Duur: +/- 45 min.     Prijs: € 38,00     € 32,30 
 
-Wimpers en wenkbrauwen verven, epileren en 
harsen gezicht  
Duur: +/- 60 min.     Prijs: € 41,50     € 35,30 
 


