
SNEL RESULTAAT

Korte behandelingen met groots resultaat
Bindweefselmassage Manueel  45 min.  € 62,50
Bindweefselmassage gezicht, inclusief  korte reiniging en scrub.
Bindweefselmassage LPG 35 min. € 62,50
Bindweefselmassage gezicht  met de LPG Mobilift M6, inclusief  korte reiniging.
Lunchtime Peel 35 min.  € 62,50
Medische peeling (op uw huidconditie afgestemd), inclusief  reiniging, Renewing Pack van Valmont.
Vitality Peel 50 min. € 89,00
Medische peeling (op uw huidconditie afgestemd), inclusief  reiniging, Renewing pack, Hyaluronmasker en 
gebruik van de Nora Bode OxyJet (zuurstof). 
Megapeel met Oxyjet Cryo 45 min. € 95,00
Microdermabrasie met de Megapeel, inclusief  reiniging, Oxyjet Cryo (ijskoud zuurstof) en het Renewing Pack 
van Valmont.
Valmont Brightness of  Ice 50 min. € 90,00
Verhelderende en hydraterende Valmont behandeling, inclusief  reiniging, enzymatische peeling en massage.

EXTRA BIJ TE BOEKEN:

Collageenvliesmasker 20 min. € 40,00
Dit masker bestaat voor 100% uit puur collageen, hersteld de veerkracht en stevigheid van de huid, is sterk 
hydraterend en strijkt fijne rimpels glad.
LPG 20 min.  € 20,00
Fitness voor de huid. Deze technologie stimuleert de huid op een zachte manier zodat deze weer voller, steviger 
en stralender wordt.

FAVOURITES

Complete behandelingen inclusief  epileren wenkbrauwen
Ritual Base EviDenS 60 min. € 99,00
Gezichtsbehandeling met het merk EviDens bestaande uit een reiniging, scrub, massage en masker. De 
behandeling wordt volledig afgestemd op uw huidconditie.
Ritual Base EviDens met extra Expertmasker 80 min. € 130,00
Oxyjet Luxe  60 min. € 105,00
Sterke hydraterende, stimulerende en anti-aging behandeling met de Nora Bode Oxyjet (zuurstof) inclusief  
reiniging, scrub en masker van Valmont.
Oxyjet Luxe met collageenvliesmasker 80 min. € 145,00
Valmont by Zotos Beauty 90 min.  €  145,00
Een complete gezichtsbehandeling met Valmont, volledig afgestemd op uw wensen en huidtype. Al het beste 
van Valmont in één behandeling.
Saturday Relax-Special 75 min. € 85,00
Volledige Elemis gezichtsbehandeling, alleen op zaterdag te boeken.



ALL INCLUSIVE

De alles-in-één behandelingen, ondersteund met apparatuur. Peeling, massage, masker, wenkbrauwstyling, harsen bovenlip en nagels 
lakken.
EviDenS Reset, Rise and Shine 105 min. € 175,00
Valmont Reset, Rise and Shine 105 min. € 175,00
Elixir Majestueux Treatment 105 min. € 249,00

TRAINEE-TREATMENT

Complete gezichtsbehandeling uitgevoerd door onze ervaren trainees.
Elemis gezichtsbehandeling incl. massage 75 min.  € 65,00

DIVERSEN:
IPL Ontharen Oksels  € 75,00
IPL Ontharen Bikini   € 75,00
IPL nabehandeling per gebied  € 25,00
Wenkbrauwstyling in Skinbar  € 35,00 


