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Gezicht Behandeling 
 

Detox €39.50 
- De detox behandeling activeert de cel. Waardoor de cel ontgift en het 

herstellingproces van de huid geactiveerd wordt. De huid is klaar om de 
actieve ingrediënten te ontvangen en het maximale uit de 51+3 Hyalu complex 
te halen. 

De cleaning treatment is geschikt voor ieder huidtype met een direct zichtbaar 
resultaat.  

Deze gezichtsbehandeling kunt u uitbreiden met: 

• Epileren €7.50 
• Verven wimpers of wenkbrauwen €7.50 
• Verven wimpers en wenkbrauwen € 13.50 
• Harsen bovenlip of kaak €5,-   

 
 
 

Moisturising €42.50 
- De Moisturising is een behandeling waarbij we inspelen op de hydratatie van 

de huid. De producten bevatten o.a. hyaluronzuur en peptide die 
verantwoordelijk zijn voor aanmaak van collageen en elastine. De 
vochtbehandeling in de huid is belangrijk voor aan- en afvoer van de 
voedingstoffen en afvalstoffen. 
 

Deze behandeling is geschikt voor ieder huidtype en incl. epileren van de 
wenkbrauwen. 

Deze gezichtsbehandeling kunt u uitbreiden met: 

• Massage €7.50 
• Verven wimpers of wenkbrauwen €7.50 
• Verven wimpers en wenkbrauwen € 13.50 
• Harsen bovenlip of kaak €5,- 
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Purifying €42.50 
- De purifying is een schoonheidsbehandeling die de talgproductie hertelt, 

waardoor verwijde poriën en oneffenheden minder zichtbaar worden voor een 
vlekkeloze huid en egale teint. 
Om een optimaal resultaat te krijgen is het raadzaam om thuis producten te 
gebruiken. Laat u adviseren tijdens de behandeling. 

 
Deze behandeling is geschikt voor een onzuivere huid en incl. epileren van de 
wenkbrauwen. 

Deze gezichtsbehandeling kunt u uitbreiden met: 

• Massage €7.50 
• Verven wimpers of wenkbrauwen €7.50 
• Verven wimpers en wenkbrauwen €13.50 
• Harsen bovenlip of kaak €5,- 

 
 
 

Skinmap €47,- 
- Onze huid is als een routemap. Het doel van skinmap is om de huid in elke 

zonde te identificeren en een specifieke behandeling samen te stellen.  We 
werken met hoge concentratie aan werkstoffen.  

 
De behandeling is incl. epileren van de wenkbrauwen 

Deze gezichtsbehandeling kunt u uitbreiden met: 

• Massage €7.50 
• Verven wimpers of wenkbrauwen €7.50 
• Verven wimpers en wenkbrauwen €13.50 
• Harsen bovenlip of kaak €5,-  
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Icon time €52.50 
- Wat je biologisch leeftijd ook is, icon time heeft een oplossing die past bij elke 

fase in je leven. Bio-revitalisering van de cellen en bescherming van de 
supportstructuren van de huid. Een intensieve anti-age behandeling, speciaal 
om rimpels en het verlies aan veerkracht te bestrijden. In deze behandeling 
werken we met kostbare, stimulerende eigenschappen van zilver, goud & 
platina.  

 
De behandeling is incl. epileren van de wenkbrauwen/bovenlip en een stimuleerde 
massage 

Deze gezichtsbehandeling kunt u uitbreiden met: 

• Verven wimpers of wenkbrauwen €7.50 
• Verven wimpers en wenkbrauwen €13.50  
• Harsen kaak €5,- 

 
 
 

White light €54,50,- 
- White Light bevat het 51+3 Hyalucomplex, een hoge dosis vitamine C, 

vitamine PP en pro B white bolletjes die het pigmentatieproces van de huid 
reguleren. 

 
De White Light behandelingen en thuisverzorgingsproducten geeft de huid direct een 
egale teint en bestrijdt donkere vlekken, oneffenheden en een grauwe, vale 
huidskleur. De producten bevatten een breed spectrum aan UVA en UVB (spf 50) 
filters én een anti pollution filter om de huid optimaal te beschermen. 
De behandeling is incl. epileren van de wenkbrauwen 

Deze gezichtsbehandeling kunt u uitbreiden met: 

• Massage €7.50 
• Verven wimpers of wenkbrauwen €7.50 
• Verven wimpers en wenkbrauwen €13.50  
• Harsen bovenlip of kaak €5,- 
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Resurface €55,- 
- Het nieuwe tijdperk van huid vernieuwende behandelingen. Resurface is een 

innovatieve peeling die dieper inwerkt op de huid. Een behandeling die 
zichtbare resultaten oplevert, zonder onaangename bijwerkingen. Verrijkt met 
Revivyl. Dé oplossing voor een huid met onregelmatigheden, zoals: 
pigmentvlekken, acnélittekens, grove poriën en fijne lijntjes. 

 
Deze behandeling kunt u in kuur vorm doen samen met de thuisproducten voor het 
beste resultaat. 
6 behandelingen van €55,- per behandeling. (1x per week). 
Incl.2 GRATIS thuisproducten t.w.v. €68,55 om de behandeling thuis te 
ondersteunen. 
 

 
3D-RadioFrequentie face €65,- 
3D-radiofrequent is een next level gezichtsbehandeling. Doormiddel van radioactieve 
golven kunnen we nog dieper in de huid werken. Niet alleen op het gezicht maar ook 

op je lichaam. Resultaat na 1 behandeling.  
 
3D-radiofrequentie pakt de volgende huidproblemen aan  
- Verslapte huid van het gezicht, hals en decolleté  
- Rimpels en fijne lijntjes op wangen, voorhoofd en rond de mond  
- Grove poriën rond neus, kin, mond en voorhoofd  

- Littekens  
- Geeft een gezonde kleur aan de doffe huid 
 
Incl. epileren van de wenkbrauwen 
 
 

Make-up aanbrengen €2.50 
 
Wilt u niet de deur uit zonder make-up, geen probleem! 
Voor een kleine meerprijs breng ik een subtiele dag make-up aan. 
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