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Gezichtsbehandelingen
Heart of the Ocean Treatment
Intensieve gezichtsbehandeling gericht op, de
vocht arme-, droge- of gecombineerde- vette huid.

Heart of the Ocean Treatment de Luxe

60 min

€57.50

75 min

€67,50

30 min

€35.00

60 min

€71.00

60 min

€76.00

75 min

€86.00

Intensieve uitgebreide luxe gezichtsbehandeling
gericht op, de vocht arme-, droge- of gecombineerde- vette huid.

Express Facial

Doelmatige basis gezichtsbehandeling voor een snel resultaat
voor een doffe en/of vermoeide huid.

Anti Ageing Treatments
Spiruline Boost
Een ontgiftende anti-ageing behandeling tegen
de eerste tekenen van huidveroudering.

Hyalu Procollagen
De anti-rimpel behandeling voor een gladde,
volle en energieke huid.

Silicium Super Lift Treatment
Rimpels worden minder zichtbaar, ﬁjner en minder
diep. Maakt de huid voller, corrigeert en verstevigt
voor een liftend effect.

Peeling Marin

30 min
Kuur(3x) + 2 producten

Een moderne peeling behandeling op basis van algenzuur.
Deze behandeling kan in een kuurvorm van 1, 2 of 3 weken
in steeds sterkere vorm worden toegepast.

Glow to Glow Treatment

60-90 min
Kuur (6x)

De gezichtsbehandeling i.c.m met dermaplaning,
waarmee je zowel donshaartjes als dode huidcellen
weghaalt. Een huidverbeterende behandeling met direct resultaat.

€40.00
€180,00

€60.00
€300,00

Wimpers&Wenkbrauwen
Wenkbrauwen verven
Wimpers verven
Lash Lift (incl. verven van de wimpers)
Henna brows (incl. shapen)

€12.50
€12.50
€47.50
€ 27.50

Facewax
Wenkbrauwen
Bovenlip
Kin + kaaklijn
Kin

€12,50
€8,00
€12,50
€8,00

Massage
Klassieke ontspannings- of hotstonemassage
Rug, nek & schouders.

Klassieke ontspannings- of hotstonemassage
Achterzijde.

Klassieke ontspannings- of hotstonemassage

25 min

€35,00

40 min

€50,00

55 min

€62,00

25 min

€35,00

Gehele lichaam.

Gezichtsmassage
Decolleté, nek, schouders ,gezicht, hoofdhuid & oren.

*Bij hoge temperaturen worden er geen hotstonemassages gegeven.
De behandeling wordt dan omgezet naar een klassieke ontspanningsmassage.
Rug behandeling

25 min

Rug, nek en schoudermassage, scrub en verzorgende crème.

€30.00

Afspraak?
06-80122346
Kunt u niet uw afspraak nakomen?
Dan graag 24 uur van tevoren uw
afspraak verplaatsen, anders zijn wij
genoodzaakt om 50% van het te
betalen bedrag te factureren.
Let op, wij behandelen alleen
vrouwen in de salon.

