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PRIJSLIJST VANAF 1 NOVEMBER 2021 
 
BEAUTY CARE 

MANICURE 
 

Knippen en vijlen €15 
Manicure Klassiek €25 
(nagelverzorging + vijlen + nagelversterker + 
verzorgende nagelolie) 
Lakken nagels €9 
Manicure met lakken €29 
Paraffine pakking van de handen €16 

 
Gelcolor by OPI (handen of voeten) 
Plaatsen gelcolor €38 
Afnemen en opnieuw plaatsen gelcolor €40 
Afnemen gelcolor + manicure €29 

 
Kunstnagels (gel) 
Gel op natuurlijke nagel  (naturel of french) €45 
TIPS + gel naturel en french €70 
Bijwerking nagels (naturel) €40 
(na min 2, max 3 weken) 
Gelnagels bijwerken french of kleur €50 
Nieuw set tussendoor €60 
Kunstnagels vijlen en lakken €30 
Herstellen 1 nagel €8 

 

PEDICURE 
 

Knipppen en vijlen €15 
Medische voetverzorging (excl lakken) €38 
lossen acuut probleem €15 
(eelpit, ingegroeide nagel)  
Voetmassage 10’ €10 
Voetmassage 20’ €20 
Extra voetpeeling €5 
Parafinnepakking voeten €16 
Voetmasker €12 
Epileren haartjes op de tenen €8 
Lakken teennagels (kleur – french) €9 

 
GELCOLOR OPI op teennagels €30 
na voetverzorging 
GELCOLOR OPI op teennagels €35 
zonder voetverzorging 
Pedicure + GELCOLOR €60 
Mini – voetverzorging met GELCOLOR €50 

ONTHARING 
 
Gelaatsepilatie met hars 
Wenkbrauwen modelleren €12 
Bovenlip €10 
Bovenlip en kin €12 
Bovenlip + kin + wenkbrauwen €20 
Bovenlip + kin + wangen + wenkbrauwen €22 

 
Lichaamsepilatie met hars 
Armen €20 
Oksels €12 
Borst €20 
Rug €30 
Bikini klein €15 
Bikini groot €20 
Full wax €25 
Full wax + ZONE bovendijen €35 
Onderbenen €25 
Onder – en bovenbenen €30 
 
 

MAQUILLAGE 
 

Lichte make-up na gelaatsverzorging €20 
Bruids- en suite make-up €40 
Avond make-up €40 
Make-up + persoonlijk advies (1uur) €95 
 
 
 
 
 

 FACE CARE 
 
Oorgaatjes + oorringen(anti-allergisch) €35  
Verven wimpers €18 
Verven wenkbrauwen €18 
Wimpermanent €45 
Wimper lash lift. €60 
Microblading €400 
 

SPRAY TANNING 
 
Gelaat en decolleté €10 
Gelaat, decolleté en armen €25 
Gelaat en lichaam €48 
 

MENCARE 
 

Gelaatsbehandelingen 
Powerboost 15’ €20 
Businesstreatment 30’ €49 
VIP treatment 60’ €79 
Boost wellness treatment 80’ €119 
 
 Lichaamsbehandelingen 
 Pedicure €35 
 Manicure €25 
 Lichaamsscrub €49 
 Voetenmassage 20’ €20 
 Ontspannende rug-, nek-, schouder-                   €35 
 en hoofdmassage 30’ 
  
 
 Veel van onze behandelingen zijn ook voor mannen 
geschikt. De producten en techniek worden hierbij 
afgestemd op de mannenhuid. 
 
 Extra mogelijk bij elke gelaatsverzorging: 
 Kleurentherapie voor het gelaat           €15 
 
 

Gelieve 24u op voorhand uw afspraak te annuleren indien u deze niet nakomen, zo niet zijn we genoodzaakt deze aan te rekenen. 
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SKIN CARE 
 

   DERMAVIEWER 
 
Op zoek naar de ideale producten of behandelingen 
voor uw gelaat?  
Gelaatscan €30 
 
 

PRO SKIN DERMALOGICA 
 
Face fit 10’ €10 
Pro skin30’ €49 
Pro skin60’ €85 
Pro skin expert active €119 
Pro power peel 30’ €59 
Pro power peel 60’ €119 
Uitgebreide Skin treatment op maat €89 
 
  
CRYSTAL CLEAR MICRODERMABRASIE 
 
 CC microdermabrasie €95 
    Kuur 5+1 gratis 
 CC Oxygen €125 
 

COMCIT MICRONEEDLING 
 
Comcit €125 
 

MICROCURRENT 
 
Microcurrent €129 
     Kuur 8+2 gratis 
 

 ROSE DE MER 
 
 Peeling Rose De Mer €125 
      
 
 

 

 
 LICHAAMSBEHANDELINGEN 
 

LICHAAMSPAKKINGEN 
 
Algenpakking 50min €75  
Oliepakking 45min €55 
Therapeutisch massagebad – inoi aquamass.     €69 
50 min  
 

LICHAAMSPEELING 
 
Intensieve lichaamspeeling met “sels de douceur”uit  
La Baule-les-Pins. Door de peeling wordt de doorbloeding 
van de huid gestimuleerd. De ronde kristallen verwijderen 
afgestorven huidcellen, doen ruwe plekken en overmatige 
verhoorningen verdwijnen en activeren de microcirculatie. 
De huid wordt grondig gereinigd en voelt nadien veel 
gladder en soepeler aan. €49 
 

PRESSO THERAPIE 
 

- het losmaken van het vetweefsel (anti-cellulites) 
- stimuleren van de stofwisseling 
- mechanische lymfedrainage 
- verstevigen van de huid 
- behandeling oedeem €30 
15 beurten presso-therapie €300 
 

UNIVERSAL CONTOUR WRAP (METHODE DOKTER 
STERM) 
 
Deze methode is een geheel natuurlijke, efficiënte en 
veilige manier om blijvend centimeterverlies te bekomen. 
Het ontgift tevens het lichaam, zuivert de huid en geeft je 
het gevoel herboren te zijn met een wonderbaarlijke gladde 
en zijdezachte huid. Verslapte huid wordt verstevigd, 
striemen merken een opmerkelijke verbetering waarbij het 
buikje verdwijnt en de contouren van het lichaam worden 
vertekend. 
Een sterke ontgifting, afslanking en revitalisatie van het 
lichaam     €90 
3 beurten                                                                   €245 
 

 

 

 

MASSAGES 
 
Bio-energetisch lichaam 50min €75 
Lavastone rug en nek 45min €55 
Bamboo massage lichaam 50min €69 
Nek-schouders-gelaat en hoofdhuid 30min €40 

 

ARRANGEMENTEN 
 
Massage relax arrangement - 180 minuten €170 
Detox plus arrangement - 180 minuten. €150 
 Niet mogelijk met twee of meer personen 
Cocoon relax arrangement - 135 minuten €145 
Men arrangement – 90 minuten €95 
Maison arrangement – 90 minuten €125 
 
Een halve dag kan zowel in de voor – of namiddag genomen 
worden, met een ontbijt of middagmaal extra indien u dit wenst. 
Praktische informatie betreffende de arrangementen: 
- reserveer tijdig ! (indien mogelijk 3 weken op voorhand) 
- alle arrangementen kunnen naar EIGEN KEUZE worden 

samengesteld 
- u krijgt van ons de nodige handdoeken, badjassen en 

slippers 
- al uw persoonlijke spullen kunt u veilig opbergen in de 

kleedkamers 
- vergeet vooral uw goed humeur niet 

 

CADEAUBON 
 

Een origineel cadeau of relatiegeschenk voor hem en 
haar…verras je liefste, familie, vrienden of collega’s met een 
zalig relaxerende schoonheidsbehandeling of een product 
naar keuze. Onze geschenkbonnen zijn een jaar geldig! 
U kan ook via onze website uw cadeaubon bestellen

Gelieve 24u op voorhand uw afspraak te annuleren indien u deze niet nakomen, zo niet zijn we genoodzaakt deze aan te rekenen. 
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