
Huidproblemen

Sebocontrole ca. 45 min. €  38,45
Voor de onzuivere huid.

Dermabalance ca. 45 min. €  40,45
Voor de gecombineerde huid.

Alpha effect fruitzuurbehandelingen 
Fruitzuur garandeert zichtbare en voelbare resultaten en 
reduceert rimpeltjes in 28 dagen. Het verfijnt, harmoniseert en 
verjongt de huid, waardoor rimpeltjes en oneffenheden worden 
verzacht. De huid gaat er daardoor frisser, jonger, strakker en 
fijner uitzien. Het is optimaal geschikt voor elke huid, ook voor de 
gevoelige huid.

Fruitzuurbehandeling ca. 30 min. €  37,45
Fruitzuurbehandeling ca. 45 min. €  52,45

Microdermabrasie 
Met microdermabrasie worden op een pijnloze manier de 
bovenste, fijne huidlagen verwijderd met aluminiumoxyde 
kristallen, waardoor er een zachte en gelijkmatige huid 
tevoorschijn komt. U heeft onmiddellijk een gladdere en 
frissere huid, met verminderde rimpels, pigment en littekens. 
Deze behandeling zorgt ervoor dat de huid zich van binnenuit 
gaat vernieuwen en verjongen. Met dit natuurlijke proces van 
celregeneratie heeft u na een microdermabrasie behandeling een 
egale, zachte, stralende en gezonde huid.

Microdermabrasie ca. 60 min. € 73,45
Voor het beste resultaat adviseren wij meerdere behandelingen.  
Informeer naar de mogelijkheden voor korting bij een kuurverband.

DR. GRANDEL
Door het gebruik van dit merk bent u verzekerd van exclusieve 
preparaten voor gezichts- en lichaamsverzorging, die volgens de 
originele receptuur in Augsburg gefabriceerd worden.

Luxe instituutbehandelingen voor het gezicht

Wellness Intense ca. 100 min. € 89,95
Voor elk huidtype met een heerlijke rugscrub en massage.

Beautygen ca. 75 min. € 71,45
Activeert het ‘schoonheidsgen’ van de huid. Incl. bindweefselmassage.

Performance 3d ca. 90 min. €  89,95
High-tech verzorgingsbelevenis om de jeugd van de huid te behouden.

Element of Nature Anti Age ca. 75 min. €  73,45
Voor een jeugdige huid, met gebruik van natuurlijk prepraten. 

Nutri Sensation ca. 60 min. €  53,45
Behandeling met fruitzuren voor de veeleisende huid.

Hydro marine ca. 75 min. €  63,45
Voor de vochtarme huid.

Quick Facial  
Intensieve, korte behandeling. Naar huidtype toepasbaar.

• Vochtarm ca. 45 min. €  38,45
• Vitamin ca. 45 min. €  42,45
• Anti age ca. 45 min. €  43,45
• Hyaluron ca. 45 min. €  43,45

Eye care lifting ca. 20 min. € 17,95
Speciale behandeling voor de gevoelige oogzone.

Extra bij te boeken bij de gezichtsbehandelingen:
• Gezichtsmassage   €  10,95

TIP: Duobehandeling 
Gezellig samen met vriend, vriendin, moeder, schoonmoeder, 
dochter of zoon genieten van een behandeling! Vraag naar de 
mogelijkheden.

Men

Hydro power ca. 75 min. €  63,95
Voor de vochtarme mannenhuid.

Quick Facial ca. 45 min. €  38,45
Intensieve korte behandeling voor elke mannenhuid.

Wellness en massage voor het lichaam

Rug-nek-schoudermassage ca. 25 min. €  29,95
Lichaamsmassage ca. 55 min. €  56,95
Hotstonemassage  ca. 25 min. €  30,95
Hotstonemassage ca. 45 min. €  44,95

Extra bij te boeken bij de wellness en massages:
• Rugscrub   €  10,95
• Rugpakking   €  15,95

Voetreflex
Een behandeling met een genezende werking op lichaam 
en geest. Bij deze behandeling wordt er vanuit gegaan dat 
elk deel van het lichaam wordt weerspiegeld in de voeten. 

Voetreflex	 ca.	60	min.	 €		 39,00
Het	masseren	van	reflexpunten	in	de	voet.

Make-up Arabesque
De hoge, longlasting kwaliteit van Arabesque zorgt voor een 
professioneel resultaat, voor vrouwen die hun natuurlijke 
vrouwelijkheid willen benadrukken. De uitgebreide collectie is niet 
op dieren getest.

Dag make-up  €  24,95
Feest make-up  €  29,95

Bruidsarrangementen

Bruidsarrangement 1  € 114,95
Gezichtsbehandeling c.a. 45 min, proefmake-up, bruidsmake-up.

Bruidsarrangement 2   €  74,45
Proefmake-up, bruidsmake-up.   

Zonnebank
Onze zonnebank van het merk Alisun is uitgerust met een extra 
gezichtsbruiner en ventilator. Wij zullen na beoordeling van uw 
huid adviseren hoeveel minuten raadzaam voor u zijn. 

Door van te voren en na afloop gebruik te maken van 
verzorgingsproducten van Australian Gold, krijgt uw huid een 
diepe bruining, houdt uw huid de kleur langer vast en gaat u 
huidveroudering tegen.

Los  20 min. €  9,45
Tienrittenkaart  10 x 20 min. €  84,95


