GEZICHTSBEHANDELINGEN
SOLUTION PEAU NETTE (45MIN.).
Voor en grondige ( detox) reiniging van de huid.
reiniging
peeling
stomen
gezichtsmassage
masker

€ 40

SOLUTION FLASH ÉCLAT (45min.)
Laat een vermoeide huid weer stralen dmv deze behandeling met superfruit
reiniging
peeling
stomen
gezichtsmassage
masker

€40

SOLUTION PURI
(60min.)
Deze reinigende behandeling verwijdert alle onzuiverheden en herstelt het evenwicht van de huid.
reiniging
peeling
stomen
verwijderen van onzuiverheden
gezichtsmassage
masker

€45

KLASSIEKE BEHANDELING(75min.)
reiniging
peeling
wenkbrauwen epileren
stomen
verwijderen van onzuiverheden
massage van gezicht,schouder/ nek en decolleté
verzorgend masker afgestemd op uw huidtype

€55

HOTSTONE BEHANDELING(75min.)
Dezelfde behandeling als de klassieke behandeling waarbij de gezichtsmassage
word uitgevoerd met hete basaltstenen.

€59,50

INTENSIEVE PAYOTBEHANDELING(90 minuten)
Een voor ieder huidconditie afgestemde behandeling inclusief de specifieke
Dr.Nadia Payot massage en een intensief masker.
solution sensitief
rode,snel geïrriteerde huid
solution flash eclat
vermoeide huid
solution hydratant
vochtarme huid
solution nutratief
droge huid

€69,50

ANTI-AGEING BEHANDELING
(90minuten)
Techni-liss; Een PAYOTbehandeling met glycolzuurpeeling(celvernieuwing) en hyoluronzuurmasker voor een direct resultaat op de rimpelvorming en een gladder huidoppervlak.
Ultra-lift ;Een PAYOTbehandeling voor de rijpere huid,zorgt voor
een stevige aanspanning en verduidelijkt uw gezichtsvorm
en strijkt de huid glad voor een jeugdiger aanzien.

€69,50

OPTIMALE MANNENGEZICHTSBEHANDELING(75min.)
reiniging
peeling
stomen
verwijderen van onzuiverheden
reinigend masker
massage van gezicht,schouders/nek en decolleté
specifiek masker
verzorgende créme

€59,50

LICHAAMSBEHANDELINGEN
HOTSTONE
De hotstone massage heeft een ontgiftende ,afvoerende en ontspannende werking
door de combinatie van warme stenen en oliën.
Lichaamsmassage(60min.)
€55
Rugmassage
(20min.)
€24,50
RESSOURCE MINERALE PAYOT
Ressource: Bron van verzorgingskracht
Minerale :Uit verschillende soorten mineralen;half edelstenen,kleisoorten,zeekristallen.
RESSOURCE HOTSTONE BODYBEHANDELING
inleiding,uitleg
scrub van fijne zeekristallen en halfedelstenenbalsem.
massage met ontspannende oliën.
thermopakking met minerale kleien halfedelstenenbalsem.
bodylotion

€75

RESSOURCE RUGBEHANDELING (60 min.)
reiniging
scrub
verwijderen onzuiverheden
rugmassage
thermopakking
bodylotion

€49,50

RUGMASSAGE INTENSE RELAXANT (30min.)
Een intense,verwarmde, verzorgend en heerlijk geurende ontspannende
rugmassage.

€30

KORTE BEHANDELINGEN*
Epileren
Wimpers verven
Wimpers en wenkbrauwen verven
Wimpers en wenkbrauwen verven en epileren
Wenkbrauwen verven en epileren
Harsen bovenlip
Harsen kin
Harsen bovenlip en kin
Harsen onderbenen
Harsen onder-en bovenbenen
Harsen bikinilijn
Harsen oksels
Make-up
Bruidsmake-up incl. proefmake-up

€12,50
€9,50
€19,50
€23,50
€21,50
€9,50
€9,50
€17,50
€19,50
€37,50
€16,50
€15,00
€25,00
€50,00

HANDBEHANDELING
reiniging
peeling
manicure
massage
pakking

€42,50

VOETBEHANDELING
reiniging
peeling
massage
pakking

€25,00

*U krijgt korting op deze behandelingen in combinatie met een gezichtsbehandeling.
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