
 

Prijslijst Facials 

  

 
Fresh Up - 30 min (aangepast aan uw huidtype)                  € 39,50 
 
Huiddiagnose, reiniging, epileren, peeling of masker, eindverzorging en touch up.  

 

Compleet - 60 min (aangepast aan uw huidtype)                  € 69,50 
 
Huiddiagnose, epileren, reiniging, peeling, verwijderen huidonzuiverheden, korte massage, masker,  

eindverzorging en touch up. 

 

Intensive - 75 min (aangepast aan uw huidtype)                  € 82,50 
 
Huiddiagnose, reiniging, peeling, epileren, verwijderen huidonzuiverheden, volledige massage,  

masker, eindverzorging en touch up. 

Met 10 minuten UG s@mula@e                               € 87,50 
 

All inclusive/ Behandeling op maat - 90 min                € 97,50 
 
Complete en uitgebreide huidverzorging, waarbij alle apparatuur en technieken kunnen worden  

ingezet. Denk aan UG sNmulaNe, of een speciaal masker, of een fruitzuurpeeling of een  

fruitzuurpeeling, of ampullen en/of bindweefselmassage. 

  



Privilege extra’s, zijn de persoonlijke aanvulling op uw gezichtsbehandeling. Door te 
variëren met deze extra’s kunt u de behandeling geheel afstemmen op uw persoonlijke 
wensen. Ik adviseer u graag. 
 

Ontharen d.m.v. hars bovenlip of kin                   € 7,50  

Ontharen d.m.v. hars bovenlip en kin                € 12,50 

Wimpers verven                    € 12,50 

Wenkbrauwen verven                  € 12,50 

Wimpers en wenkbrauwen verven                 € 22,50 

VIP Kuur 

4 behandelingen bestaande uit:                               € 425,- 

• 2x fruitzuur peeling 

• 4x bindweefselmassage 

• 1x UG met speciale ampul  

• 1x quick power behandeling 

A la carte behandelingen 

Epileren of harsen wenkbrauwen                 € 14,95 

Verven wimpers of wenkbrauwen                  € 14,95 

Verven wimpers en wenkbrauwen                 € 27,50 

Verven wenkbrauwen en epileren of harsen                € 27,50 

Verven wimpers, wenkbrauwen incl. epileren               € 34,50 

Ontharen d.m.v. hars bovenlip of kin                 € 14,95 

Ontharen d.m.v. hars bovenlip en kin                € 22,50 



VERWENSPECIALS 

 

Massageceremonie          € 79,- 

Laat je verwennen en omringen door heerlijke aroma@sche geuren en oliën met warme handen. Een 

heerlijke ontspannende behandeling speciaal om te ontstressen. 

 

Mindfullness skin          € 79,- 

Dit wellnessarrangement bevordert de harmonie in het hart en schoonheid van de huid. 

Een combina@e van een gezichtsbehandeling met vooral een uitgebreide masage. 

 

Happiness           € 79,- 

Happiness gezichtsbehandeling met essen@ële oliën van citrusvruchten die geuren naar manderijn, 

sinaasappel en vanille en dan uitgevoerd met warme halfedelstenen van calciet.    

   


