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Hello beautiful! 
Day off luck facial inclusief ampul (ca. 60 min.)
Zie deze gezichtsbehandeling als een intensieve fitness voor uw huid, door de combinatie van een
intensieve reiniging en een heerlijke hand/arm massage om even weg te dromen tijdens uw masker.
€ 52,00 

Feelgood facial inclusief ampul  (ca. 75 min.) 
Een basic all in behandeling die bestaat uit een intensieve reiniging en een heerlijke gezichtsmassage gecom-
bineerd met extra werkstoffen. Na afloop geniet u nog even na van een lekker kopje verse thee. 
€ 65,00 

Wellness seizoen behandeling:
Elk seizoen staat er een leuke behandeling centraal! Deze vindt u terug op de website onder het kopje voor-
deel. Dit kan bijvoorbeeld voor de herfst een oppeppende peeling zijn door middel van fruitzuren en in de 
winter een anti-stress behandeling met een luxe mineralen masker. 
Laat u verrassen!

Alle gezichtsbehandelingen zijn inclusief wenkbrauwstyling en kunt u aan vullen met losse elementen:
- verven wimpers
- verven wenkbrauwen
- harsen bovenlip
- harsen kin/kaaklijn

Elk element is € 10,00



Kleine behandelingen
Wenkbrauwstyling epileren of harsen
Wenkbrauwen verven
Wimpers verven
Bovenlip harsen
Kin/kaaklijn harsen

1 element  € 15,00
2 elementen  € 22,50
3 elementen  € 30,00
4 elementen € 40,00
5 elementen  € 45,00

Extra werkstoffen tijdens een behandeling   €   5,00
Anti-aging oogmasker    € 10,00
Lifting hals en decolleté pakking   € 10,00
Hoofdhuidmassage    € 10,00
Nagels lakken     € 15,00
Lifting face massage    € 15,00



Foot spa 
... omdat uw voeten het allerbeste verdienen.
Een ervaring van ontspanning en weldaad, met een verfrissende
werking voor lichaam en geest.

Relaxing Foot massage (ca 15 min.) € 15,00
Een ervaring van ontspanning en weldaad voor de voeten om te ontsnappen aan alle dagelijkse stress.

Happy Feet (ca 20 min.) € 19,00
Perfect gelakte teennagels
Na het verzorgen van je nagelriemen en het vijlen van je nagels worden je nagels k(l)eurig gelakt.

Foot Spa (ca 45 min.) € 34,00
Intensief hydraterende voetverzorging & pedicure
Je voeten worden eerst intensief gescrubt. Daarna worden ze uitgebreid verzorgd;
nagels worden geknipt en gevijld, nagelriemen worden verzorgd en eelt 
wordt verwijderd. Tot slot worden je voeten verwend met een vitaliserende massage.

Let op: ik ben geen pedicure!
Bij veel eelt, likdoorns, ingegroeide teennagels etc. is het
raadzaam eerst een bezoek te brengen aan de pedicure.



Hand spa 
… recept voor prachtige, jonger uitziende handen.
Je handen zijn na je gezicht het meest zichtbare deel van je lichaam en staan iedere dag bloot aan 
invloeden van buitenaf. Bovendien tonen je handen je ware leeftijd. Zorg dus voor mooi verzorgde 
handen voor een perfecte uitstraling.

Happy Nails (ca 30 min.) € 19,00
Perfect gelakte nagels
Na het verzorgen van je nagelriemen en het vijlen van je nagels worden je nagels k(l)eurig gelakt.

Hand Spa (ca 45 min.) € 34,00
Intensief hydraterende handverzorging & manicure
Je handen worden eerst intensief gescrubt. Daarna volgt een uitgebreide
manicure, waarbij je nagelriemen worden verzorgd, velletjes worden verwijdert en je nagels worden 
gevijld. Tot slot worden je handen verwend met een vitaliserende massage.

Paraffine dip inclusief scrub en massage € 25,00
Een paraffine handpakking is een verzorgende en ontspannende behandeling die direct zichtbaar 
en voelbaar resultaat laat zien. Na de behandeling zijn de handen en nagelriemen gehydrateerd en 
gevoed, bovendien voelen ze zijdezacht aan.



Wellness

In de moderne tijd moet altijd alles gehaast gebeuren en is er nauwelijks tijd voor rust en ontspanning. 
Daarom heb ik een aantal lichaamsbehandelingen in het assortiment opgenomen waarbij  
lichaam en geest niet alleen volledig ontspannen maar ook een effectieve werking hebben. Laat u eens  
heerlijk verwennen en u voelt zich weer energiek en herboren!

Klassieke massage
Een ontspanningsmassage met warme oliën. De klassieke massage is gericht op de algehele  
ontspanning van lichaam en geest en verzacht de pijn en stijfheid in spieren en gewrichten, verbetert de 
doorbloeding en stimuleert de afvoer van afvalstoffen.

Anti stress massage (ca 40 min.)
Helemaal ontstressen met deze heerlijke behandeling voor rug, nek en schouders. Eerst wordt je huid g 
ereinigd met een zachte scrub crème. Daarna volgt een intensieve massage van rug, nek en schouders.  
Tot slot word de huid verzorgd met een heerlijke aromatische body crème.
€ 32,50

Dagdromer (ca 75 min.)
Een volledige lichaamsmassage om even helemaal tot rust te komen. U wordt van top tot teen 
gemasseerd. We beginnen met een heerlijke hoofdhuidmassage, vervolgens worden decolleté, 
armen en handen, benen en voeten zeker niet vergeten. We eindigen met een intensieve massage 
van rug, nek en schouders.
€ 69,00

Na de massage ontvangt u heerlijk een glaasje drinken om nog even na te genieten.


