
MURAD BEHANDELINGEN 

AHA Rapid Exfoliator  €65,00 

Intensive Wrinkle Reducer Rapid Peel  €95,00 

Hydrolyte Moisture Infusion    €85,00 

Sun Undone Vitamin C Infusion   €85,00 

Resurgence Renewal  €95,00 

Redness Therapy  €75,00 

Acne Complex   €65,00 

Clearly Youthful  €85,00 

Pom-Power Pore Cleansing    €35,00 

Murad Man  €60,00 

IP5 Illuminating Peel Youth Builder  €110,00 

 

 

 

 

CELL FUSION C BEHANDELINGEN 

Cell Fusion C behandeling*  €62,00 

Cell Fusion VIA Method*  €90,00 

Cell Fusion GlycolPeeling   €92,00 

 

L’INSTITUT de CLINICEUTICALS BEHANDELINGEN 

LIC behandeling*  €62,00 

LIC lifting behandeling*  €92,00 

 

* deze behandelingen zijn uit te breiden met: 

Volledige gezicht-, hals- decolleté- nek en  

schouder massage 20 min. €16,50 

Nek-, schoudermassage tijdens masker 10 min. €8,50 

MICRODERMABRASIE 

Als toevoeging bij uw gezichtsbehandeling  €25,00 

Gehele behandeling   €89,00 

Losse modules 

Epileren, waxen, verven wenkbrauwen per 10 min. €10,75 

 

Wimpers verven   €16,50 

 

Make-up 

Make-up  €24,50 

Proef- en bruidsmake-up  €70,00 

 

Ontharen 

Onderbenen, bovenbenen, bikinilijn, oksels,  

armen, rug, borst per 10 min. €10,75 

 

Definitief ontharen dmv IPL vanaf €29,00 

 

Cryopen 

Verwijderen van ouderdoms-pigmentvlekken,  

fibromen en wratten vanaf €35,00 

 

Lichaamsbehandelingen 

Rugbehandeling 20 min. €22,50 

 

Diverse massages 

Klassieke massage 30 min. €28,00 

Klassieke massage 60 min. €52,50 

Hotstone massage 30 min. €32,50 

Hotstone massage 60 min. €62,00 

Combinatie klassieke en hotstone massage 30 min. €30,00 

Combinatie klassieke en hotstone massage 60 min. €57,00 

Saffier massage 25 min. €24,00 

Shiatsu kosmetiek massage 40 min. €40,00 

Voetreflexzonemassage 40 min. €40,00 

 

Arrangement 

Beauty & Relax arrangement                               105 min.      €99,00  

Anti stress voetarrangement 60 min. €54,50 

Voeten verwenarrangement 60 min. €57,00 

 

Manicure 

Standaard manicure behandeling  €32,50 

Luxe manicure behandeling  €47,00 

French manicure lakken  €17,50 

Handpeeling met handmassage  €17,50 

 

Pedicure 

Basis pedicure behandeling <30 min. €26,95 

€ 6,50 voor elke 10 minuten extra 

Voetmassage extra bij een pedicurebehandeling  €11,00 

French pedicure  €39,75 

Voetpeeling met voetmassage  €17,50 

Om een goede behandeling te geven die is afgestemd op uw huid en 

wensen, wordt eerst een intake gesprek afgenomen met een  

huidanalyse. 

Prijslijst  


