
 

 

  

basisbehandeling 45,00 

basisbehandeling  zonder massage 39,50 

bruidsmake-up  op locatie 59,50 

acne deel vh lichaam onder 18 jaar 35,00 

acne boven of onderrug of gezicht 18+ 58,50 

acne littekens gezicht 38,50 

couperose  wangen/neus met BTS 38,50 

couperose gezicht behandeling met BTS 65,00 

littekens BeautyTec-Sim 19,50 

wallen of oogleden 45,00 

collageenbehandeling 55,00 

cupping  per 15 minuten 19,50 

cupping rug 45,50 

epileren  rijs (15min.) 10,00 

eye Contour  behandeling 27,50 

eye contour mask (in combi) 17,50 

gezichtsmassage 25,00 

cosm. Handverzorging zonder lakken (in combi) 19,50 

harsen lip  10,00 

harsen kin 13,50 

harsen lip en kin 20,50 

harsen wang 18,50 

harsen onderarm 21,50 

harsen bovenarm 22,50 

harsen armen totaal 35,50 

harsen schouders 25,00 

harsen borst of buik 25,00 

harsen onderrug of  bovenrug 25,50 

harsen hele rug 45,00 

harsen oksels 19,50 

harsen bikinilijn 25,00 

harsen billen 25,00 

harsen onderbenen 25,50 

harsen bovenbenen 25,50 

harsen benen totaal 47,50 

harsen borst en buik 45,00 

harsen gezicht (epileren , lip, kin en wang) 43,50 

neusbrug harsen 2,50 

hand of voetmassage ( in combi met beh) 15,00 

hand of  voet pakking ( in combi beh.) 17,50 

Huidverbeteringsbehandeling 59,50 

huidverbeteringsbehandeling kuur (6x) 335,00 

Instap kosten voor t-away 13,50 



 

 

 

   
Glycopeelbehandeling 61,50 

glycopeel met creme mask 51,50 

glycopeel met kuurkorting ( 7beh. in 8 wkn ) 57,50 

glycopeel tieners (max 17 jr) bij oa acné 35,00 

Kindermassage 25,00 

laseren boven armen 95,00 

laseren boven benen 175,00 

laseren bikinilijn 95,00 

laseren bovenrug 150,00 

laseren bovenrug en schouderkoppen 195,00 

laseren  gezicht 165,00 

laseren hele armen 170,00 

laseren hele benen 330,00 

laseren hele rug 250,00 

laseren hele rug incl schouderkoppen 295,00 

laseren kin 50,00 

laseren liesen 65,00 

laseren lip 45,00 

laseren neusbrug 25,00 

laseren onderarmen 95,00 

laseren onderbenen 195,00 

laseren oksels 75,00 

laseren onderrug 125,00 

laseren wangen 65,00 

lepelmassage in combi met gezichtsbehandeling 82,50 

Lepelmassage 52,50 

littekenbehandeling gezicht v.a  rijs 15,00 

littekenbehandeling lichaam v.a  rijs 15,00 

make-up  (per 30 minuut) 25,00 

Massage naar wens ( 15 minuut) 25,00 

verwijderen on uiverheden  rijs (15min) 12,50 

proef bruidsmake-up 35,00 

quick behandeling 35,00 

Rozen maskerpakking (combi met beh) 19,50 

rug behandeling : deel van de rug 35,00 

rug behandeling 47,50 

rug massage 15 minuut 29,50 

rug pakking ( combi met behandeling ) 25,00 

rug massage speciaal  ( sabaaydi en orang malu ) 59,50 

sabaaydi-massage ( 45 minuut) 58,50 

sabaaydi met gezichtsbehandeling 88,50 

supreme behandeling (90 min)kennismakingsprijs tot 1/1/23 95,00 

supreme eye pakking (in combi met beh.) 22,50 

supreme lifting mask (in combi met beh.) 25,00 

t-away behandeling  er minuut 4,50 

tienerbehandeling ( t/m 1n jaar) 32,50 

uitgebreide behandeling 54,50 

verven wimpers 12,50 

verven wenkbrauwen 10,00 

verven totaal 19,50 

welness en supreme combi behandeling 130,00 

Welnessbehandeling combi met extra mask 91,50 



 

 welnessbehandeling  75,00 Welnessbehandeling 75 


