
Luxe behandeling  
Duur behandeling ± 135 minuten   € 78,50

Rug-nek-schoudermassage, reiniging van gezicht, verven wimpers 
of wenkbrauwen, epileren, peeling, stoomapparaat, verwijderen 
onzuiverheden, gezicht, hals decolleté massage, hoofdhuidmassage, 
handmasker, gezichtmasker, lotion, dagcrème en lichte dag make-up.

Relaxbehandeling   
Duur behandeling ± 75 minuten   € 43,00
Reiniging, peeling, stoomapparaat, verwijderen onzuiverheden, 
gezicht hals decolleté massage, gezichtsmasker, handmasker, lotion en 
dagcrème.

Volledige behandeling  
Duur behandeling ± 75 / 90 minuten € 44,00 
*Anti-age volledige behandeling           € 54,00  
Reiniging, epileren, peeling, stoomapparaat, verwijderen onzuiver-
heden, gezicht hals decolleté massage, gezichtsmasker, lotion en 
dagcrème en lichte dag make-up. * Anti-age producten en ampul

Reinigende behandeling / Acne behandeling   
Duur behandeling ± 60 minuten  € 33,50
Reiniging, peeling, stoomapparaat, verwijderen onzuiverheden, mas-
ker, lotion en dagcrème.

Complete gezichtsbehandeling 
Duur behandeling ± 60 minuten   € 41,00
Reiniging, epileren, verven wenkbrauwen, verven wimpers, harsen van 
bovenlip en kin en lotion en dagcrème. 
 
Behandeling voor mannen
Reinigende behandeling            € 33,50
Inclusief epileren            € 38,50
Inclusief gezicht, hals en decollete massage € 40,00 
 
Wimperpermanent  
Wimperpermanent   € 25,00
Wimperpermanent met wimpers verven € 30,50
                                                    

 (Elke behandeling wordt afgesloten met een lotion en een dagcrème. 
Voor het harsen geldt dat het lichaamsdeel wordt behandeld met 
kalmerende crème op basis van Aloë vera)

Epileren     € 11,00

Wimpers of wenkbrauwen verven  € 10,50

Epileren + wimpers of wenkbrauwen verven € 19,00

Epileren + wimpers en wenkbrauwen verven € 23,00

Harsen van bovenlip of kin   € 10,50

Harsen bovenlip en kin    € 18,50 
 
Epileren + wimpers en wenkbrauwen verven en € 33,00
harsen van bovenlip en kin   
 
Kaaklijn harsen     € 11,50 
 
Volledig harsen van het gezicht   € 24,00 

Ampul      €  7,50
 
Make up / Bruidsmake up 
Make-up in de salon    € 20,00

Bruids make-up      € 45,00
(In de salon) met proef make-up   

Bruids make-up      € 60,00
(Bij de bruid thuis) met proef make-up   
(Binnen een straal van ± 20 km, indien meer, 
volgens afspraak) 

Bruidsbehandeling    € 104,00
Reiniging, epileren, verven van wimpers of wenkbrauwen,
peeling, stoomapparaat, verwijderen onzuiverheden, 
gezicht hals decolleté massage, gezichtsmasker, lotion, 
dagcrème, proef make-up, bruidsmake-up 
(Bij de bruid thuis)  

(Na iedere hars behandeling wordt het lichaamsdeel behandeld met 
kalmerende crème op basis van Aloë vera)

Onderbenen harsen    € 18,00

Boven benen harsen    € 18,00

Onder en bovenbenen harsen   € 33,00

Bikinilijn harsen    € 13,00

Onderarm harsen    € 16,00

Complete arm harsen    € 23,00

Oksel harsen     € 13,00

Rug harsen     € 20,00

Borst harsen     € 18,00 
 
Lichaamsmassage
Lichaamsmassage 30 min    € 23,00 
keuze uit rug- nek- schouders-, gezicht hals decolleté massage, 
oor, oog en hoofdmassage.  

Micro blading wenkbrauwen 
(We werken met veilige pigmenten  
Novoxx® Technologie) 
Micro blading wenkbrauwen opzetten  € 275,00 
Inclusief intake en advies, wenkbrauwen tekenen  
1 nabehandeling binnen 6 / 8 weken
 
Inclusief epileren en verven   €  290,00  
Nabehandeling / Touch up binnen 1 jaar   €    95,00 
Touch up binnen 2 jaar     € 125,00 
Touch up binnen 3 / 4 jaar    € 175,00
Microblading behandeling/Touch up  
elders gelaatste pmu graag bellen voor overleg. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via  
06-41342276   

Losse behandelingen Harsen Volledige behandelingen

Bij elke behandeling geldt standaard € 5,50 extra per onderdeel.
Bij elke behandeling krijgt u een huidsanalyse



 
 
Derma Oxy zuurstof behandeling  
Met de Derma Oxy Zuurstofbehandeling bewerkstelligen 
we een betere doorbloeding, aanmaak van collageen en 
elastine voor een stevige huid.  Rimpels worden effectief 
aangepakt. Het verbeterd de verouderde, vale of doffe huid.
Kringen, wallen, fijne lijntjes, roodheid en kraaienpootjes 
verminderen. De huid voelt steviger en compacter aan, 
wordt gelift en is volop gehydrateerd.  
 
Behandelingskuur groot    € 495,00 
6 Derma Oxy behandelingen inclusief reiniging  
en peeling a € 59,50 
1 nachtcreme€ 49,95, 1 oogcreme € 49,95  
1 dagcreme € 49,95, 1 hydracreme €49,95 
 
Behandelingskuur   € 395,00 
6 Derma Oxy behandelingen inclusief reiniging  
en peeling a € 59,50 en keuze uit  
2 onderstaande cremes 
1 nachtcreme€ 49,95, 1 oogcreme € 49,95  
1 dagcreme € 49,95, 1 hydracreme €49,95 

Derma Oxy behandeling   €   59,50 
inclusief reiniging  en peeling  
 
Derma roling  
tijdens de Derma Oxy behandeling  €17,50 
 
Bruids Derma Oxy behandeling  
Inclusief epileren, verven van wimpers  
of wenkbrauwen, proef make-up  
en bruids make-up.    €113,00  
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Als u verhinderd bent voor een afspraak, 
zou u dan zo vriendelijk willen zijn om 
minimaal 24 uur van te voren  af te  
bellen.  
 
Bij niet afbellen wordt 50% van de be-
handeling in rekening gebracht.  

Tijdens uw behandeling is het mogelijk 
om uw eigen muziek mee te nemen. 
 
Ook zijn er cadeaubonnen verkrijgbaar 
vanaf € 5 die u zelf kunt samenstellen.  

Hierbij zijn alle behandelingen mogelijk. 
De bon wordt feestelijk ingepakt en is één 
jaar na uitgifte geldig.


