
 
 
 
Huid verzorgende behandelingen 
Ultiem relaxen en je huid maximaal verzorgen.  
Wil je even uit de dagelijkse sleur stappen en jezelf even een ontspannings moment geven waarbij 
we de huid maximaal gaan verzorgen, kies dan voor de huid verzorgende behandeling om weer even 
helemaal tot rust te komen 
 
 

• Quick your Skin    45 min    € 42,50 
- Reinigings massage 
- Dieptereiniging 
- Epileren wenkbrauwen 
- Onzuiverheden verwijderen 
- Masker 
- dagverzorging 

 
 
 
 

• Relax Your Skin    60 min    € 52,50 
- Reinigings massage 
- Dieptereiniging  
- Epileren wenkbrauwen  
- Onzuiverheden verwijderen  
- Relax massage  
- Masker  
- Dag verzorging  
 
 

 
 
 
Huid verbeterende behandelingen  
Je huid in evenwicht in 4 fasen 
Heb je last van een droge, doffe of juist een vette huid? Of ben je de 30 gepasseerd en heb je ineens 
weer last van acne? 
Verschillende factoren kunnen dagelijks het evenwicht van de huid verstoren. Hierdoor kan de huid 
last krijgen van onzuiverheden, droog worden of geïrriteerd raken. Wij werken daarom volgens het 
unieke 4-Fasen Reset programma. Hiermee resetten, herstellen en stimuleren we de huid. Wij 
begeleiden je graag in 4 fasen naar maximale huidverbetering! 
 
 
Intake, huidanalyse         Service  
 
 



Fase 1  
Reset Your Skin  
Ook al lijkt de huid nog zo gezond, toch is het belangrijk om de huid terug te brengen naar haar 
natuurlijke huidconditie en huidflora. Tijdens Fase 1, de unieke Reset fase, wordt je huid weer in 
balans gebracht en het immuunsysteem van de huid hersteld. 
Fase 1:     

 

Basic reset program 60 minuten      € 48,00  
    

o Reset huidanalyse 
o Silk reinigingsmassage 
o Scrub dieptereiniging 
o Onzuiverheden verwijderen 
o Double mask 
o Eye/ 24-uurs moisturizer 

 

Complete reset program 75 minuten      € 60,00 

o Research intake 
o Welkomsritueel 
o Silk reinigingsmassage 
o Scrub dieptereiniging 
o Onzuiverheden verwijderen 
o Healthy reset massage 
o Infusion 
o Double mask 
o Infusion, eye en 24- uurs moisturizer 

 

 

 

 

Deluxe reset program 90 minuten      € 72,00 

o Research intake 
o Welkomsritueel 
o Silk  reinigingsmassage 
o Srub dieptereiniging 
o Onzuiverheden verwijderen 
o Healthy reset massage 
o Oor- hoofdhuidmassage 
o Handmassage 
o Eye/ 24-uurs moisturizer 

 



Fase 2 
Let’s Repair  
In fase 2 gaan we je huid herstellen. We bouwen het conditieniveau van je huid verder op. dit doen 
we door de huid dieper te reinigen de huidconditie optimaliseren en de huid ook van binnenuit te 
verzorgen  
 
60 min       € 48,00 
70 min       € 60,00 
90 min       € 72,00 
 
Fase 3  
Renewed Effects 
In fase 3 zul je merkbaar resultaten zien doordat huidproblemen en huidwensen doelgericht worden 
aangepakt. We gaan aan de slag met hoog geconcentreerde krachtige serums.  
 
75 min       € 60,00 
90 min       € 72,00 
 
 
Fase 4  
Maximum Results 
In fase 4 gaan we voor blijvende maximale huidverbetering door gebruik te maken van fruitzuren en 
huidoliën. De krachtige fruitzuren en huidoliën meng je met alle IK Skin Perfection cosmeceuticals en 
zorgen direct voor resultaat.  
 
75 min      € 60,00 
90 min       € 72,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Powertreatments  
Specialistische intensieve probleemoplossende (kuur) behandelingen afgestemd op de behandeling 
van specifieke huidproblemen én het bieden van doelgerichte huidverbetering.  
 
 
ANTI- AGE BEHANDELINGEN; 
 
Skin& Age behandeling 45 minuten     €45,00  

o Research & informed Consent doornemen 
o Silk 
o Veranderingen bespreken 
o Peeling step 1+ Organic Acid 
o Organic Peeling 2a + Organic Gommage 
o Glycol Acid 
o Double+mask 
o Peeling step 3+ Organic Neutralizer 
o Eye, 24- uurs moisturizer 
o Professioneel huidadvies 

 

Skin & Age 90  minuten       € 70,00 

o Research & Informed Consent doornemen 
o Silk 
o Veranderingen bespreken 
o Peeling step 1+ Organic Acid 
o Peeling Step 2a + Organic Gommage 
o Glycol Acid 
o Organic Modeling Mask 
o Decolleté verzorging Double mask 
o Peeling step 3 + Organic Neutralizer 
o Infusion of glycol acid 
o Eye, 24 uurs moisturizer 
o Sun SPF 50 
o Professioneel huidadvies 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACNE BEHANDELINGEN  

Skin & Acne 45 minuten       € 45,00 

o Research 
o Foam reiniging 
o Peeling step 1 + Organic Acid 
o Peeling Step2a + Organic Gommage 
o Salycil acid 
o Vitalize mask 
o Peeling step 3 + Neutralizer 
o Eye, 24- uurs moisturizer 
o Professioneel huidadvies 

 

MICRODERMABRASIE BEHANDELINGEN  

Microdermabrasie  45 minuten       € 55,00 

o Research 
o Silk reinigingsmassage 
o Scrub dieptereiniging 
o Onzuiverheden verwijderen 
o Microdermabrasie 
o Infusion + Double mask 
o Infusion, eye en 24-uurs moisturizer 
o Sun SPF 50 
o Professioneel huidadvies 

 

Microdermabrasie 75 minuten       € 75,00 

o Research 
o Silk reinigingsmassage 
o Peeling step 1+ Organic Acid 
o Peeling  step 2a + Organic Gommage 
o Onzuiverheden verwijderen 
o Microdermabrasie 
o Peeling step 3 Neutralizer 
o Infusion + Double mask 
o Infusion, eye en 24- uurs moisturizer 
o Sun SPF 50 
o Professioneel huidadvies 



Bij een kuur van 6 microdermabrasie behandelingen krijgt u de reset skincare box gratis!

 

 

 

 

Korte Behandelingen: 

 

Ontharen         in combi met facial 

Epileren       € 12,00  € 6,00 

Harsen bovenlip      € 12,00  € 6,00 

Harsen bovenlip en kin      € 17,50  € 9,00 

Harsen gezicht       € 25,00  € 12,50 

 

Verven 

 

Verven wimpers      € 15,00  € 7,50 

Verven wenkbrauwen      € 12,00  € 6,00 

Verven wimpers en wenkbrauwen    € 25,00  € 12,50 

Wenkbrauwen verven en epileren    € 20,00  € 10,00 

Wimpers, wenkbrauwen verven en epileren   € 27,50  € 14,00 

Henna Brows       € 27,50  € 14,00 

 

 

Pedicuren 

 

Pedicure behandeling 30 minuten     € 24,00 

Pedicure behandeling 45 minuten     € 32,50  

Kort consult        € 15,00 


