
 
 
 

Gelaatsbehandeling 
 

Brons 30 Min. Reinigen van het gezicht, peeling, masker, verzorgende crème € 34,95 

 

Zilver 45 Min. Reinigen van het gezicht, peeling, onzuiverheden verwijderen,  

 Epileren, masker en een gezichtsverzorgende crème  € 49,95 

    

Goud 60 Min. Reinigen van het gezicht, peeling, epileren wenkbrauwen,   

 Onzuiverheden verwijderen, massage, masker, verzorgende crème € 64,95  

 

Brons* 60 Min. Reinigen van het gezicht, peeling, masker, verzorgende crème met  

 Cosmetische manicure, handmassage en nagellak of gellak (€ 5 extra) € 54,95 

 

Ultrasound 75 min.  Reinigen van het gezicht, fruitzuurbehandeling en tussendoor een  

 Hand massage, ultrasound behandeling d.m.v. insluizen van  

 producten dieper in de huid, Masker en een verzorgende crème € 79,95 

 

 

  

 Massage 
 

Ontspanningsmassage 30 minuten € 30,- 

Ontspanningsmassage 60 minuten € 60,- 

Cupping Massage Rug 30 minuten € 35, -  

  

 

Cupping massage 
 

Cellulite per zone Per 10 behandelingen in 6 weken € 350,- 
 

In kuurverband - Tijdens deze behandeling vindt Cupping, massage en pakking plaats  

  

 

 
 



 
 

 
Wimperlift 

 

Wimperlift Elleebana  Liften wimpers zonder verven € 45,- 

Wimperlift Elleebana   Liften wimpers met verven met filler € 55,- 

Wimperlift Mrs. Lashlift  Liften wimpers met verven € 50,- 

*Losse verkoop Mrs. Lashlift Losse Filler voor thuisgebruik  € 31,- 

 
 
 
 
 

Fruitzuurbehandeling “Boost Your Skin” Abonnement 
 

 

6 behandelingen (60 min.) in half jaar € 360  

15% korting op producten van Janssen Cosmetics afgestemd op de behandeling 

 

8 behandelingen (60 min.) in 8 maanden € 480 

20% korting op producten van Janssen Cosmetics afgestemd op de behandeling 

 

10 behandelingen (60 min.) in 10 maanden € 600 

25% korting op producten van Janssen Cosmetics afgestemd op de behandeling 

 

12 behandelingen (60 min.) in een jaar € 720 

30 % korting op producten van Janssen Cosmetics afgestemd op de behandeling 

 

Losse Behandeling / Opfrisbehandeling per maand (35 min.) € 35 

  



 

 

Waxen / Harsen 

   Losse prijzen i.c.m. behandeling 
- Harsen bovenlip of kin € 12,50  €  7,50 

- Harsen bovenlip en kin € 17,50 € 12,50 

- Harsen hele gelaat  € 25,00 € 15,00 

- Verven wenkbrauwen of wimpers € 12,50 € 10,00 

- Verven wenkbrauwen en wimpers € 22,50 € 15,00 

- Harsen met Epileren wenkbrauwen € 12,50 € 7,50 

   Dames  Heren 
- Harsen Oksels € 17,50 € 20,00 

- Harsen Onderarmen € 20,00 € 25,00  

- Harsen Bovenarmen € 20,00 € 25,00 

- Harsen Buik  € 27,50 

- Harsen Buik en Borst  € 35,00 

- Harsen onderbenen € 25,00 € 27,50 

- Harsen Bovenbenen € 25,00 € 27,50 

- Harsen hele benen € 40,00 € 45,00 

- Harsen Onderrug € 22,50 € 27,50 

- Harsen Gehele Rug € 30.00  € 40,00  

 

  

Diathermie Behandeling 
 
Starttarief € 15,00 en voor langere behandelingen + € 5,00 per 5 minuten 
Voor het verwijderen van: 

- Steelwratjes 
- Teleangiëctastieën/ couperose 
- Bloedblaasjes 

 
 
 

 


