Behandeling Expert Slankheid
Verzorging vermoeide benen

50 min I 65€

Afslankingsbehandeling

60 min I 79€

Suiker Scrub,modeleren en inwikkelen van benen.
Verbetert de micro-doorstroming, vermindert het waterophouden en
verfijnt het vetweefsel.
Massage die helpt slechte toxines uit het lichaam te verwijderen
en cellulitis te verminderen dank zij specifieke behandeling en
aangepaste crêmes. Gericht ter hoogte van benen en buik.

De kleine Extras
Feest make-up

I 20€

Dag make-up

I 10€

Epileren wenkbrauwen

I 10€

Ontharen bovenlip

I 10€

Ontharen wenkbrauwen + bovenlip

I 15€

Ontharen kin

I 15€

Epileren benen volledig

I 50€

Epileren benen (helft)

I 28€

Ontharen oksels

I 18€

			

Ontharen bikini of volledig
Handverzorging

		

I 18€ of 40€

I 40€ of 49€

Massage, scrubbing, manicure + opbrengen lak / half-permanente lak

Manicure of pedicure man

Massage, scrubbing,manicure

		

Opbrengen lak of semi-permanente lak

I 40€
I 10€ of 30€

French nagellak

I 12€

Pedicure volledig

I 25€

Schoonheidspedicure

I 49€

Medische pedicure

I 40€

Massage, scrubbing
Massage, scrubbing, masker

Overzicht
behandelingen

ONTDEKKINGSMASSAGES
Massage infuus van rust voor een extreem moment
van ontspanning
50 min I 70€
massage met 4 handen : 105€

Gezichtsverzorging

wil de innerlijke schoonheid wekken door vrijmaken van stress-spanningen
om het evenwicht te herwinnen. Langzame bewegingen in de diepte die
ontspanning van het lichaam mogelijk maken door vrijmaking van de
houding en sterk inwerken op de meridianan en gespannen spieren.

ONTDEKKINGS-BEHANDELING
Express behandeling

30 min I 35€

Meesterzorg

30 min I 45€

Kennismaking-behandeling

45 min I 50€

Aangepast aan noden van uw huid.

Werkzame Express-behandeling, aangepast aan noden van uw huid
behandelt de hardnekkige problemen.
Behandeling aangepast aan type huid met massage en masker.

EXPERT BEHANDELING VOLLEDIG, MET HEILSERUM, MASSAGE
VAN 20 MIN. EN SPECIFIEK MASKER VOOR UW HUID
Gezichtsverzorging koningsvoeding

60 min I 75€

Hydraterende behandeling

60 min I 75€

Aromatische detox gezichtsbehandeling

60 min I 75€

Scrubbing met honing- amandel balsem, herstellende modelering met
koningsbrij en warme knikkers, voedend pulp-hazelnoten masker

Reiniging in diepte in 3 stadia, hydraterende en voedende modelering,
herstellend lauw hazelnoten masker en verneveling van verfrissende
plantensappen.
Voor een ontgifting in de diepte en perfect zichtbare zuivering.

Expresso behandeling man voor gezicht en rug

60 min I 75€

Sterk actieve bio-oplossing voor maximaal anti-vermoeidheidseffect.
Ontstressende modelering van rug en hoofdhuid, gevolgd door een
reinigende bio-scrubbing met kwast en tonisch masker.

Aromatische Detox- massage

50 min I 70€

Dynamische bewegingen door stimulatie van de levenskracht en een
geestelijke en lichamelijke reinigings- massage met schoonheidsolie van
36 herstellende extracten.

Sublieme Ayurv’ella massage van lichaam,
gezicht en schedel
90 min I 99€
massage met 4 handen : 149€
Massage met uitgelezen kostbare oliën, warm opgebracht :arganolie,sesam
en abrikoos.Gerichte druk op energetische punten van de voeten, de
handen ,het gelaat en de schedel, voor overspannen personen of fysisch
uitgeputte.

Lichaamsverzorging
Inox verjongingsbehandeling van gelaat en lichaam

60 min I 80€

Cosmetische verfrissing voor verjongingseffect 14 dagen. Scrubbing met
tomaat, modelering,effen masker met rijstpoeder . Gelaatsverzorging
anti-vermoeidheid, gepaard met een energieserende modelering met
plantaardige oliën.

Uitgelezen lichaamsverzorging met kostbare elementen

90 min I 120€

Prestige ritueel bestaande uit scrubbing, massage en inwikkeling voor een
herboren huid , versterkt, perfect gevoed en hoogstaand.

Behandeling anti-veroudering

Lichaamsverzorging•Massages

Totaalbehandeling lift van blik

50 min I 55€

Relaxerende massage van de rug

30 min I 45€

Lift van blik 360°

45 min I 60€

Scrubbing met edele oliën

20 min I 40€

Deze knappe behandeling vermindert en ontlast de kringen en holtes en
bestrijdt deshydratatie van de huid. Voor een onmiddellijk styling-effect
van lijnen en wenkbrauwen.

Behandeling lifting (green spiruline)
volledig (lifting + rimpels)

80 min I 90€

Boterzalf voor scrubbing met etherische oliën van argan, rijstpoeder, suiker
en een stipje zout. De huid wordt bedekt met een vernieuwende satijn-film.

Flash glanzende scrubbing, volledig huidhersteleffect
en vernieuwende schittering

60 min I 75€

Opvolging van peelings : met Loofah aarde, dubbele tomaten-peeling en
peeling balsem honing-amandel, lauw op uw huid aangebracht.

Spiruline voor opvullen van rimpels binnenin en een volledige lifting.
• Focus Rimpels 60min : 60€ • Focus Lift 70min : 60€

