Huid verzorgende behandelingen
Ul em relaxen en je huid maximaal verzorgen.
Wil je even uit de dagelijkse sleur stappen en jezelf even een ontspanningsmoment geven waarbij
we de huid maximaal gaan verzorgen, kies dan voor de huidverzorgende behandeling om weer
even helemaal tot rust te komen
Epileren de Luxe
- Reinigingsmassage
- Dieptereiniging
- Epileren wenkbrauwen
- dagverzorging

30 minuten

€30,-

Huid verbeterende behandelingen
Je huid in evenwicht in 4 fasen.
Heb je last van een droge, do e of juist een ve e 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 rese en, herstellen en
s muleren we de huid.
Wij begeleiden je graag in 4 fasen naar maximale huidverbetering!

Reset Your Skin
Ook al lijkt de huid nog zo gezond, toch is het belangrijk om de huid terug te brengen naar haar
natuurlijke huidcondi e en huid ora. Tijdens Fase 1, de unieke Reset fase, wordt je huid weer in
balans gebracht en het immuunsysteem van de huid hersteld.
€55,-
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IK basis
- Huidanalyse
- Reinigingsmassage
- Dieptereiniging
- Onzuiverheden verwijderen
- Epileren
- Double mask
- Eye / 24-uurs moisturizer

IK compleet
- Intake
- Reinigingsmassage
- Dieptereiniging
- Onzuiverheden verwijderen
- Epileren
- Gelaatsmassage
- Infusion
- Double mask
- Infusion, eye en 24-uurs moisturizer

75 minuten

€69,-

Powertreatments
Specialis sche intensieve probleemoplossende (kuur) behandelingen afgestemd op de
behandeling van speci eke huidproblemen én het bieden van doelgerichte huidverbetering.
An -age behandelingen
Skin& Age behandeling
- Research intake
- Silk reiniging
- Peeling step1+ Organic Acid
- Organic Peeling2a + OrganicGommage
- GlycolAcid
- Double+mask
- Peelingstep3 + OrganicNeutralizer
- Infusion of glycol acid
- Eye, 24-uurs moisturizer
- Sun SPF 50

€55,-

Acne behandeling
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Skin & Acne
- Research
- Foam reiniging
- Peeling step1 + Organic Acid
- Peeling Step2a + Organic Gommage
- Salycil acid
- Masker
- Peeling step3 + Neutralizer
- Eye, 24-uurs moisturizer
- Professioneel huidadvies

45 minuten

€47,50

Microdermabrasie behandeling
Microdermabrasie behandeling
75 minuten
- Research
- Silk reinigingsmassage
- Peeling step1 + OrganicAcid
- Peeling step 2a + Organic Gommage
- Onzuiverhedenverwijderen
- Microdermabrasie
- Peelingstep3Neutralizer
- Infusion+Doublemask
- Infusion,eyeen24-uursmoisturizer o SunSPF50
- Professioneelhuidadvies

€75,-

Bij een kuur van 6 microdermabrasie behandelingen krijgt u de
reset skincare box gra s!
Korte Behandelingen

Verven
Wimpers
Wenkbrauwen
Wimpers en wenkbrauwen
Wenkbrauwen + epileren
Wimpers en wenkbrauwen + epileren
Wimpers + epileren

€16,€13,€27,€22,€30,€27,50

In combina e met facial
€7,€7,€10,€15,-

€8,€7,€15,€12,€16,€15,-
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€13,€13,€18,50
€27,50
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Ontharen
Epileren
Harsen bovenlip
Harsen bovenlip en kin
Harsen gezicht

