CND Shellac behandelingen
• CND Shellac behandeling handen:
• CND Shellac behandeling voeten:
• CND Shellac verwijderen incl. manicure:
• Nagel repareren:
• Extra duraforce topcoat:

€34,50 / 60 min
€34,50 / 60 min
€15,00
€3,50 per nagel
€2,50

Pedicure behandelingen
Pedicure behandeling basis:
€33,00 / 45 min
Analyse van de voet, de nagels knippen en polijsten. Het behandelen van ingroeiende
of ingegroeide teennagels en schimmelnagels. Het overtollig eelt en likdoorns
verwijderen. De eelt locaties polijsten en de voeten inmasseren met een verzorgende
voetencrème.
Pedicure behandeling lang:
€38,50 / 60 min
Dezelfde handelingen als bij een basis pedicure + het extra aandacht besteden aan
probleem zone’s zoals eelt locaties en probleemnagels.
Spa pedicure behandeling:
€35,00 / 45 min
Een heerlijk voetenbad met verfrissende zeezout van citrus en grapefruit. Het bijwerken
en polijsten van de teennagels. Het scrubben van de voeten met een hemelse citrus en
grapefruit scrub. Deze verzacht en perfectioneert de huid! Daarna een heerlijk
voetenmasker, dit verwijdert de onzuiverheden en voedt de huid. De behandeling
wordt afgesloten met een lotion die de huid hydrateert en de vochtbalans versterkt. Dit
alles natuurlijk in combinatie met een heerlijk ontspannende voetmassage!
+ CND Shellac €50,00 / 75 min
Pedicure behandeling i.c.m CND Shellac:
€50,00 / 75 min
Dit is de basis pedicurebehandeling i.c.m. CND SHELLAC op de tenen!
Pedicure incl. lakken:
€38,50 / 60 min
Analyse van de voet, de nagels knippen en polijsten. Het behandelen van ingroeiende
of ingegroeide teennagels en schimmelnagels. Het overtollig eelt en likdoorns
verwijderen. De eelt locaties polijsten en de voeten inmasseren met een verzorgende
voetencrème. Deze behandeling is inclusief het lakken van de teennagels met CND
Vinylux.
Deelbehandeling pedicure:
€12,50
Een korte behandeling voor het behandelen van een likdoorn, voetwrat of een
ingroeiende teennagel.

Microdermabrasie 3 in 1 behandeling 75 min
De bovenste ﬁjne huidlaag wordt hierbij verwijderd waardoor er een zachte frisse
en gelijkmatige huid tevoorschijn komt. Door het afslijpen van de bovenste huidlaag
ontstaat er een natuurlijk proces waarin collageen aanmaak door de cellen wordt
gestimuleerd. Na behandeling met de microdermabrasie worden meteen vitamines,
collageen en actieve ingrediënten zoals hyaluronzuur diep in de huid ingesluisd.

•1x:
• Kuur van 3 x:
• Kuur van 5 x:

€81,50
€230,00
€330,00

murad behandelingen
Wil je ontspanning, de huid verbeteren en af van een huidprobleem? De Murad
behandeling is een totale Inclusive Health methode waarin aandacht wordt besteed
aan een op maat gemaakte oplossing voor uw persoonlijke huidbehoeften en
wensen. Er is geen standaard behandeling. De producten die tijdens de behandeling
gebruikt zullen worden kiezen we op dat moment uit. Een belangrijk onderdeel is de
“Murad peeling”. De peeling en andere actieve werkstoffen worden gekozen naar
aanleiding van het huidtype, de huidbehoefte en uw huidwens. U geeft uw eerste en
tweede prioriteit aan, hier stemmen wij de gehele behandeling op af. Tijdens de
behandeling ondervind u een aangename ontspanning, prettige geuren en een
verrassend eindresultaat. Naarmate we hoger in level gaan van de behandeling zullen
we hoger geconcentreerde en krachtigere peelings gebruiken om zo nog sterker op
uw speciﬁeke huidbehoeftes te kunnen werken!
• Murad level 1:
• Murad level 2:
• Murad level 3:
• Acné behandeling:

€71,50,- / 75 min
€81,50,- / 75 min
€105,00,- / 90 min
€53,50,- / 45 min

Al onze Murad gezichtsbehandelingen bestaan uit een: (muv de Acné behandeling)
• Intake en huidanalyse
• Dubbele reiniging
• Epileren wenkbrauwen
• Peeling (sterkte afhankelijk van behandeling) + hand/arm massage
• Onzuiverheden verwijderen
• Massage
• Masker + oogmasker met schoudermassage
• Serum, dag- of nacht-, oog- en lipverzorging
Acné behandeling:
• Dubbele reiniging
• Dieptereiniging
• Onzuiverheden verwijderen
• Reinigend masker
• Serum + dag of nacht verzorging

Losse behandelingen
• Epileren + waxen wenkbrauwen: €14,50
• Verven wimpers: €15,50
• Verven wenkbrauwen: €14,00
• Verven wimpers + wenkbrauwen: €27,00
• Henna brows: €32,50
• Wenkbrauwen / epileren / verven / stylen: €26,00
• Harsen bovenlip: €10,00
• Harsen bovenlip + kin: €15,00
• Harsen oksels: €17,50
• Harsen armen: €20,00
• Harsen bikinilijn: €17,50
• Harsen onderbenen: €25,00
• Harsen onderbenen + bovenbenen: €35,00

Modules
• Verven wenkbrauwen of wimpers i.c.m behandeling:
• Verven wimpers en wenkbrauwen i.c.m behandeling:
• Harsen bovenlip i.c.m een behandeling:
• Harsen bovenlip + kin i.c.m een gezichtsbehandeling:

Cadeaubonnen vanaf: €10,00

€9,50
€17,50
€8,50
€12,50

