Losse behandelingen, wenkbrauwen/wimpers:
Wenkbrauwen epileren
Wenkbrauwen verven
Wenkbrauwen verven en epileren
Wimpers verven
Wimpers en wenkbrauwen verven
All-in behandeling, epileren/verven
wenkbrauwen en wimpers
Oogmasker collageen
Decolleté behandeling

€ 9,50 / 12,50
€ 8,50
€ 16,50
€ 11,-€ 16,50
€ 23,-€ 6,-€ 10,--

Harsen:
Harsen bovenlip
Harsen kin
Harsen kin en bovenlip
Harsen onderbenen
Harsen onder en bovenbenen
Harsen bikinilijn
Harsen oksels
Harsen rug

€
€
€
€
€
€
€
€

9,-9,-16,-22,50
36,-16,-16,-28,--

Make-up
Dag / avond make-up
Bruidsarrangement “Dazzling”,
proef en bruidsmake-up
Bruidsarrangement “Heavenly”,
bestaande uit:
2 Hydrating Perfection Treatments, een
proef make-up en uiteindelijke bruidsmake-up

Massages: (zie onze speciale massage folder)
Klassieke massage

€ 27,50 / 45,--

Gebaseerd op de technieken uit de oudheid.
Eenvoudig van opzet, maar heerlijk ontspannend

Hot Stone massage

€ 29,50 /47,50

Warme basalt stenen in combinatie met etherische
oliën zorgen voor een diepe penetratie van de huid en
onderliggend spierweefsel voor een totale ontspanning

Voet reflex massage

€ 39,50

Gebaseerd op dezelfde grondslag als accupunctuur waarbij
de energie banen in het lichaam drukpunten vormen in
de voetzolen. Door het masseren van deze punten kan
ontspanning bereikt worden die diep in het lichaam door werkt

€ 24,--

Shiatsu massage (gezicht, hoofd, oor en nek)

€ 75,--

Oosterse Massage op basis van druk accupunctuur. Over ons hele
lichaam lopen meridianen en heel veel drukpunten corresponderen
met de organen in ons lichaam. Door specifieke massage technieken
kunnen blokkades opgeheven worden.
Indien toegevoegd aan gezichtsbehandeling € 15,--

€ 160--

€ 27,50

Nagels /Overige:
Parafine Pakking handen
Solid Gel Nagellak incl. vijlen

€ 14,50
€ 25,--

Wimper Extensions:
Volledige set
Opvullen Wimpers
2 weken na volledige plaatsing
3 weken na volledige plaatsing
4 weken na volledige plaatsing

Onze salon is erkend door het Anbos
(Algemene Nederlandse Branche Organisatie Schoonheidsverzorging)
Wij accepteren pin chip en contante betalingen.
Creditcards worden niet geaccepteerd.
Behandelingen uitsluitend volgens afspraak.
Alle prijzen inclusief 21% BTW. Prijzen vanaf 01 Januari 2015
Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden

€ 70,-€ 20,-€ 30,-€ 40,--

Lypossage, kuur vanaf(10 behandelingen)

€ 450--

Lypossage is een zeer stevige massage vorm bestaande uit een
combinatie van tapotements, diepe knedingen, huidrollen en
effleurage. Hierdoor wordt de bloedcirculatie sterk geactiveerd zodat
de afvalstoffen, die zich met name in de vetcellen concentreren,
worden afgevoerd.
Om het figuur corrigerende effect te bereiken zijn minimaal 10
behandelingen nodig
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Ingeschreven bij K.v.K Arnhem onder nummer: 09138305

SPECIALE INTENSIEVE GEZICHTSBEHANDELINGEN
Al onze gezichtsbehandelingen van 90 minuten zijn inclusief
gezichtsmassage en epileren wenkbrauwen.
Wilt u tijdens de behandeling genieten van een zeer uitgebreide Shiatsu
hoofdhuid, gezicht, oor, nek en schoudermassage (30 minuten), dan is de
meerprijs voor de massage € 15,--

Quick behandeling van ± 45min.

€ 39,50

Voor wie weinig tijd heeft maar toch zijn huid graag goed wil
onderhouden. De huid wordt intensief gereinigd en onzuiverheden
worden verwijderd. Daarna volgt een crème masker aangepast op uw
huid, de behandeling wordt afgesloten met een dag/nachtverzorging.

Clarifying Skin treatment (acne) ± 60min:
Speciaal voor acne en onreine huid.
Zeer zuiverende en dieptereinigende behandeling met
ampul en modelage masker.
Inclusief gezichtsmassage en epileren wenkbrauwen
(90 minuten)

€ 49,50

Special Skin Program, 90 min:

vanaf € 49.50

Een rijpere huid heeft meer werkstoffen nodig omdat de celdeling
vertraagt. Dit resulteert in vochtarme huiden en rimpelvorming. De
producten die tijdens deze behandeling gebruikt worden bevatten
hoogwaardige werkstoffen en vitamines om de huid te beschermen tegen
vrije radicalen en vorming van nieuwe gezonde cellen te stimuleren met
als doel de huidveroudering te vertragen.

Glycea Skin Treatment (fruitzuur) 90 min:

€ 62,00

Speciaal voor de rijpere huid, rokershuid, littekentjes en pigmentvlekken.
Door de werking van fruitzuren worden behandelingen nog effectiever en
worden werkstoffen nog beter door de huid opgenomen. Deze
behandeling brengt nieuwe, frisse, gezondere huid naar de oppervlakte en
verzacht vlekjes en irritaties.

Men’s Treatment, 75 minuten:

Behandeling met Shiatsu

€ 62,50

Sweet Sixteen, 45 minuten:

€ 24,50

Speciale reinigende behandeling voor de jonge tienerhuid t/m 16 jaar.
Tijdens de puberteit verandert de huid o.i.v. hormonen wat vaak resulteert
in verstopte poriën en acne.
Tijdens de behandeling worden onzuiverheden verwijderd dmv een
uitgebreide dieptereiniging.

Luxury Beauty & Body Treatment, 120 min:
Opus Belle Treatment, 90 min:

€ 59,50

Couperose/Acne Rosacea Treatment, 90min:
vanaf € 49.50
Couperose, een veel voorkomend probleem.
Deze complete gezichtsbehandeling verstevigt de aderwanden en
vermindert de roodheid.
Uw huid wordt gekalmeerd en zal er na de behandeling weer ontspannen
uitzien.

Hydrating Perfection Treatment, 90min: vanaf € 49.50
Hydraterende behandeling voor een droge vochtarme en soms trekkerige
huid.
Tijdens deze behandeling wordt de huid intensief gereinigd en voorzien
van de nodige voedingsstoffen om het vochtgehalte te herstellen en
droogte lijntjes te verminderen.
Na de behandeling voelt uw huid weer zacht en soepel aan.

€ 59,50

Een luxe gelaatsverzorging voor een rijpere of veeleisende huid die last
heeft van hormoonschommeling
en of even lekker verwend wil worden. Door een tekort aan oestrogeen
verliest de huid zijn stevigheid en
vochtgehalte wat huidveroudering tot gevolg heeft. Deze behandeling
bevat phyto-hormonen en speciale
BT-ingredienten wat resulteert in een sterk hydraterend vermogen en een
zichtbare verbetering van de huidstructuur.

Special Immunizing Treatment, 90 min: vanaf € 49.50
Deze behandeling zorgt ervoor dat de weerstand van de gevoelige huid
verbetert zodat deze minder reageert op invloeden van buitenaf.

Dr. Sacher Treatment, 90 min:

€ 62,50

Een zeer luxe behandeling op basis van Parelwater, Kaviaar en Magnolia.
Deze behandeling dringt diep door de huid barrière heen en verstevigt de
huid zichtbaar.
Droogte lijntjes worden minder en het liftende effect is geweldig

€ 47,50

Speciale behandeling voor de gevoelige mannenhuid
Specifiek gericht op hydratatie en versteviging van de huid
Behandeling met gewone gezichtsmassage

€ 79,--

Een moment voor jezelf. Je huid laten verwennen met de meest
intensieve werkstoffen om stralend voor de dag te komen.
Vervolgens genieten van een heerlijke nek, rug en schouder massage om
lichaam en geest pure ontspanning te bieden.
Inclusief epileren

