Gelaatsverzorgingen - Dames
Basisgelaatsverzorging (60 min.)
€ 55,50
Zuiverend ritueel met vapo incl. wenkbrauwcorrectie.
Huidspecifieke gezichtsbehandeling (75 min.)
€ 72,50
Verzachtende en kalmerende, voedende, hydraterende, zuiverende,
herstellende of anti-age verzorging in functie van uw huid met
gelaatsserum incl. wenkbrauwcorrectie.
Keuze uit gelaatsmassage of anti-stress hoofdhuidmassage.
* Met reiniging van de voeten d.m.v. warme kompressen, aroma
voetenwikkel en voetmassage
(90 min.) € 79,00
Acnébehandeling (60 min.)
€ 54,50
Zuiverende gezichtsverzorging voor de vette, onzuivere en acnéhuid.
Incl. vapo, gelaatsserum en wenkbrauwcorrectie.
* Met reiniging van de voeten d.m.v. warme kompressen, aroma
voetenwikkel en voetmassage
(75 min.) € 61,00
Relaxerende anti-stress behandelingen (75 min.)
€ 68,00
*
gelaatsverzorging met warme stenen - hotstone
*
gelaatsverzorging met warme gelaatsparaffine
*
gelaatsverzorging met etherische oliën
Golden caviaar behandeling (75 min.)
€ 79,00
intensief vochtinbrengende en poriën verfijnende behandeling met
kaviaar en vitamines.
werkt verstevigend en pakt fijne lijntjes en rimpeltjes aan.
Liftende + verstevigende anti-aging behandeling (75 min.)
€ 81,00
Actieve verzorging tegen rimpels, huidverstevigend en liftend
Royal Cristal behandeling (105 min.)
€ 101,00
Wellnessverzorging. Met de bergkristallen gaan we d.m.v. acupressuurpunten en drainage het gelaat ontgiften en energie geven.
α-Energizing koffiebehandeling (105 min.)
€ 101,00
Wellnessverzorging. Een stimulerende behandeling die stress en
vermoeidheid in het gelaat bestrijdt en vochtophopingen in de huid
vermindert. Magische resultaten dankzij de unieke werking van de
α-energizing producten, een vitaliserende massage en de zachte
prikkeling van de koffie.
Lotus & science met javentine stamps (105 min.)
€ 101,00
wellnessverzorging. Deze behandeling met lotusbloemextracten
pakt de diepte van de rimpels aan met 61% vermindering na 6 maanden
bij dagelijks gebruik. De drukpuntmassage van het gelaat met de
warme javentine stamps werkt mee aan uw doeltreffende
verjongingskuur!
Biologische dermo-cosmetische verzorging (60 min.)
€ 62,00
Biologische gelaatsverzorging met geheel natuurlijke ingrediënten
waarbij gebruik wordt gemaakt van de kracht van etherische oliën
waardoor het innerlijke evenwicht tussen huid en geest wordt
hersteld.

Gelaatsverzorgingen - Heren

Quick Refresher Behandeling (45 min.)
€ 47,50
Zuiverend ritueel.
Men Vitality Behandeling (75 min.)
€ 78,50
Deze gelaatsverzorging schenkt de man nieuwe energie en
aangename ontspanning.

Supplementen bij de
gelaatsverzorgingen
voor dames en heren
*
*
*
*
*
*
*
*

gerstekorrel verwijderen
€ 8,50 / €16,00
extra serum
€ 6,50
concentraat tegen pigmentvlekken
€ 6,50
vochtafdrijvend concentraat
€ 6,50
oogmasker - lippenmasker
€ 6,50
microdermabrasiepeeling
€ 6,50
Acnébehandeling met blauw licht zeer doeltreffend
€ 30,00
anti-rimpelbehandeling met thermodermie rood en
infrarood licht
€ 30,00

Permanente verwijdering

(gelaat - lichaam)

met varigone (max. 20 min.)+ 2 nabehandelingen
*
*
*
*

€ 180,00
couperose (fijne gesprongen haarvaatjes)
fijne spataders
bloedblaasjes (rode puntjes)
epilatie (sporadisch, hier en daar een enkel haartje)
Normaal volstaan tot 3 behandelingen.
Zijn er dan nog extra behandelingen nodig,
betaalt u slechts halve prijs / zone.

Figuurcorrectie
met de thermodermie Debussy ®

(30 min.)

Behandelkuur van 5 sessies van 30 minuten.

€ 250,00

Verven van wimpers en
wenkbrauwen
Verven van wimpers / wenkbrauwen
Verven van wimpers en wenkbrauwen

€ 15,50
€ 25,50

Make-up

Dagmake-up
Avondmake-up
Bruidsmake-up inclusief oefensessie
Initiatiecursus make-up
Leer jezelf de basistechnieken aan
om een stralende make-up aan te brengen.

€
€
€
€ 40,00

25,00
35,00
65,00
/ persoon

(max.4 pers./cursus)

Zonnebank
Zonnebank met gelaatsbruiners
1 beurt < of = 10 min. € 8,00
2 beurten = van 11 t.e.m. 20 min.
Zonnebank met gelaatsbruiners
11 beurten + 1 gratis € 60,00

Airbrush tanning

Gelaat en decolleté normale huid:
€ 20,00
Benen
€ 25,00
Volledig lichaam normale huid:
€ 35,00
Hebt u een “moeilijke huid”,
dan is een primer essentieel om een egaal resultaat te verkrijgen!
Supplement
+ € 5,00

Energetische massages

Voetmassage met etherische oliën (15 min.)
€ 18,00
Voetreflexologie (15 min.)
€ 20,00
Anti-stress hoofdhuidmassage (15 min.)
€ 18,00
Energetische gelaatsmassage (20 min.)
€ 25,00
Rug-, nek- en schoudermassage met etherische oliën (30 min.)
€ 37,00
Aromamassage benen (30 min.)
€ 39,00
Aromatic lichaamsmassage detox, afslankend of relax (45 min.)
€ 50,00
Energetische ontspanningsmassage met etherische oliën
(75 min.)
€ 80,00
Energetische lichaams- en gelaatsmassage met etherische
oliën (90 min.)
€ 95,00
Uitbreiding gekozen massage met infraroodsessie €12,50
Hotstone massage rug, nek en schouders (30 min.) € 37,00
Hotstone massage volledige lichaam (75 min.)
€ 80,00
Hotstone massage gelaat + lichaam (90 min.)
€ 95,00
Aroma meridiaanmassage met kruidenstempel (105 min.)
€ 101,00
Rug-, nek- & schoudermassage met massagekaarsen (30 min.)
€ 37,00
Lichaamsmassage met massagekaarsen (75 min.)
€ 80,00
keuze uit ananas-mango / kokosnoot / witte thee
Warme schelpmassage lichaam (75 min.)
€ 80,00
NIEUW: Bamboo massage (75 min.)
€ 80,00

De massages die worden uitgevoerd met etherische oliën zijn 100%
natuurlijk, zuiver en integraal. Zij maken deel uit van aromatherapie.
Aromatherapie maakt gebruik van essentiële oliën, afkomstig uit
aromatische planten, om ziekten te behandelen en gezondheid en
welzijn te verbeteren.

Manicure
Aromatherapie manicure (45 min.)
€ 35,00
Handbadje - volledige nagelverzorging - etherische oliën handmassage
* Met paraffinemasker of nagels lakken of nagels polijsten
(60 min.) € 45,00
French manicure (50 min.)
€ 40,00
Handbadje - volledige nagelverzorging - aflakken met wit randje
Spa manicure (60 min.)
€ 50,00
Hydrojet massagebadje met marine badparel of etherische oliën tropische peeling. volledige nagelverzorging - handpakking of
paraffinemasker met huidverjonger - handmassage etherische oliën nagelversterkende lak

Epilaties
Volledige benen
Onderbenen
Bikinilijn
Stringlijn
Bikinilijn Braziliaans / volledig
Oksels
Bovenlip/kin
Wangen
Bovenlip + kin
Wenkbrauwen (incl. vormwijziging)
Onderarmen
Rug (+ nek en schouders)
Borstkas
Buik

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

33,50
21,00
12,50
16,00
21,00
12,50
9,50
10,50
16,00
10,50
15,00
26,50
26,50
19,00

Al onze epilaties worden uitgevoerd met filmwax of striphars en een
pré en post verzorging.

Pedicure met aquaspray gold
pododent ii-motor

Allernieuwste apparaat voor het efficiënt,
pijnloos en snel verwijderen van eelt zonder snijden
Esthetische pedicure (30 min.)
€ 22,00
Ontsmettend voetbad - nagelverzorging (geen eelt) - voetmassage met
etherische oliën
* Nagels lakken + € 10,00
Aromatherapie medische pedicure (45 min.)
€ 38,00
Ontsmettend voetbad - volledige nagel- en voetverzorging
(behandeling van eelt, ingegroeide nagels, mycosenagels, eeltpit,
eksteroog, kalknagels, ...) - voetmassage met etherische oliën
* Eerste behandeling of langer dan 4 weken (45 min.)
€ 43,00
* Met paraffinemasker of nagels lakken (45 min.)
€ 43,00
Langer dan 4 weken (60 min.)
€ 48,00
Spa voetverzorging (35 min.)
€ 37,00
Deze voetverwennerij pakt het voetprobleem doelgericht aan.
Behandelt droge voeten, werkt op reuma, ontstekingen, spierpijn,
verlicht vermoeide, zware en gezwollen benen en voeten,
vermindert extreme transpiratie. Ontsmettend voetbad met spa
bruistablet of etherische oliën - stimulerende peeling van voeten en
onderbenen - omwikkeling met warme kompressen - paraffine of
aangepast masker - voetmassage met etherische oliën
Spa medische pedicure (75 min.)
€ 62,00
Ontsmettend voetbad met spa bruistablet of etherische oliën stimulerende peeling van voeten en onderbenen - omwikkeling met
warme kompressen - volledige nagel- en voetverzorging paraffinemasker of aangepast masker - thermische botjes voetmassage met etherische oliën
* Nagels lakken
+ € 10,00

Lichaamsbehandelingen Thalassotherapie
Lichaamspeeling (30 min.)
€ 45,00
Modeling buste verzorging (60 min.)
€ 65,00
Voor alle vrouwen die een stevige, vitale décolleté wensen. Vrouwen
na een dieet of zwangerschap.
Gemicroniseerde algenpakking (60 min.)
€ 65,00
Voor liefhebbers van Thalassotherapie, welzijn en vitaliteit.
Startverzorging om overtollige kilo's kwijt te spelen, ontgiftend, om
verharde cellulitis te breken.
Voor jonge mama's die fit wensen te geraken (post-nataal).
Minerale algenpakking (60 min.)
€ 65,00
Bij vochtophoping, verspreide malse cellulitis, zware benen, futloze
personen. Het lichaam is opgepept, de vochtretentie neemt af en de
benen voelen aangenaam licht.
Natuurlijke zeemodderverzorging (75 min.)
€ 69,00
Werkt remineraliserend, relaxerend en verzachtend op eczemen,
psoriasis en op spier- en gewrichtspijn.
Versoepelt compacte cellulitis.
Prélude Marin modder scrub (75 min.)
€ 69,00
Verzorging met modder uit de Dode Zee en zeezouten om een goede
voorbereiding op de zon te geven. Ideaal voor vochtarme en/of droge
huiden. Ruwere huidvlakken worden egaal en vlak.
* Afgesloten met massage met etherische oliën (90 min.)
€ 100,00
* Afgesloten met een silhouetteverzorging (150 min.)
€ 152,50
Aromacéane verzorging (75 min.)
€ 69,00
Natuurlijke modder ut de Dode Zee met etherische oliën met
doelbewuste werkingen volgens de behoeftes.
Ter afslanking, tegen vochtophoping, ontgiftend, voor een algemene
fitheid, ter relaxatie.
Frigi-Thalgo lichte benen verzorging (50 min.)
€ 55,00
Deze pakking behandelt verspreide cellulitis op de onderste ledematen,
de onderbuik en de armen.
Geschikt voor mensen met zware vermoeide benen, bij
bloedcirculatiestoornissen.
Het vaatvernauwend en afkoelend effect bevordert de bloedsomloop.
De benen voelen licht aan, de vetverbranding wordt gestimuleerd en
de huid is strakker en gladder.
Thalgomince verzorging (75 min.)
€ 80,00
Plaatselijke verzorging voor hardnekkige cellulitis ter hoogte van
buik, bovenbenen, knie, heupen (rijbroek) Afslankend.
Deze pakking gaat de vetcellen legen en afvalstoffen afvoeren.
Slim & Sculpt Expert verzorging (75 min.)
€ 80,00
Werkt zowel afslankend als verstevigend en is doeltreffend op 3
zones: buste en décolleté (verstevigend + volumegevend), buik
(afslankend en verstevigend) en bovenbenen (afslankende werking).
Met fitness massage.
Thalgo pakkingen in kuurvorm 11 betalen + 1 gratis
(12 beurten - 2x/week)
+12 sessies in infraroodcabine gratis
Kasjmir- en zijdepakking (90 min.)
€ 85,00
Een behandeling met pure kasjmir en zijde, het meest luxueuze
verzorgingsconcept met een zacht en sensueel karakter. Met
aangenaam verwarmende kompressen, een ontspannende
zijde-zachte massage en glinsterpigmenten voor een subtiel
schitterende huid.
Douche (na volledige lichaamspakkingen)
gratis
Douche
€ 10,00

Infraroodcabine

Infraroodcabine therapeutisch 1 sessie (15 min.)
Infraroodcabine 11 sessies + 1 gratis

€ 15,00
€ 130,00

