Prijslijst 2020

Gezichtsbehandelingen

Losse behandelingen

Quick Facial (30 minuten)
Reinigen, peelen+stomen,
onzuiverheden verwijderen en
afsluitend dagcrème.

€19,-

Reiniging (60 minuten)
Reinigen, epileren, peelen+stomen,
onzuiverheden verwijderen, masker
en afsluitend dagcrème.

€30,-

Basisbehandeling (90 minuten)
Reinigen, epileren, peelen+stomen,
onzuiverheden verwijderen,
gelaatsmassage, masker en
afsluitend dagcrème.

€39,-

Collageenbehandeling
(90 minuten)
Reinigen, epileren, harsen bovenlip
(indien nodig), peelen+stomen,
onzuiverheden verwijderen, ampul,
gelaatsmassage, collageen
vliesmasker en afsluitend dagcrème.

€54,50

Fruitzuurbehandeling - kuur
Huidverbeterende behandeling.
Voor meer info, vraag ernaar.

Epileren
Wimpers of
wenkbrauwen verven
Wimpers en
wenkbrauwen verven
Harsen bovenlip of kin
Harsen bovenlip en kin
3x harsen

Pedicure en voetverzorging
Losse beh.
€9,€7,50

Bij beh.*
€5,50
€5,50

€12,50

€9,50

€7,€12,50
€15,-

€5,€9,€13,-

Pedicure
Nagels knippen en frezen, nagels
schoonmaken, eelt/likdoorns
verwijderen en een massage met
voetcrème.

€21,50

Met gratis voeten scrubben naar
wens.

Christrio Gelacquer
Speciale gellak voor op de
teennagels.
(Meer informatie op de website)

€22,-

In combinatie met pedicure

€37,50

Extra's
Teennagels lakken
Extra voetmassage
Acryl nagelreparatie (per onderdeel)

€2,€5,€2,50

Nagelbeugel plaatsen

€19,50

Korting
Vanaf drie losse behandelingen krijgt u
korting. Voor prijzen, vraag ernaar in de salon.
*Bij behandeling: dit is de prijs in combinatie
met een gezichtsbehandeling.

Combi-behandelingen
Reinigingsbehandeling + pedicure
Basis behandeling + pedicure
Reinigingsbehandeling + rugmassage
Epileren + pedicure
Nieuw!
Quick combi face&feet (45 minuten)
Snelle behandeling voor diegenen
die weinig tijd hebben, maar wel
resultaat willen.
Reinigen, scrubben+stomen,
onzuiverheden verwijderen,
hydraterend masker en afsluitend
dagcrème.
Het masker moet 20 minuten
intrekken, in tussentijd worden uw
voeten nagelopen (dat is geen hele
pedicurebehandeling).

Massage

Harsen lichaam
€47,€56,€47,€27,-

€33,50

Onderbenen
Bovenbenen
Gehele benen

€18,€18,€31,-

Oksels
Bikinilijn

€14,€14,-

Armen
Rug

€16,€18,-

Rug- of gezichtsmassage
20 minuten
Rugmassage 30 minuten
Rug & achterkant benen
massage 45 minuten
Hotstone*
Hotstone rug- of gezichtsmassage
20 minuten
Hotstone rugmassage 30 minuten
Hotstone rug & achterkant benen
massage 45 minuten
*Hotstone niet bij zomerse
temperaturen

€19,€20,€28,-

€19,50
€20,50
€28,50

