
 
 
 
 
 
 
  

Salon Geesje Huidverzorging |Saffier 46,9207 GD Drachten |0512 531067 | 06 46037383 

Supershot express boost voor je huid  (45 min)       45,00 

▪ Reiniging  

▪ Peeling 

▪ Ampul 

▪ Face moving (revitaliserende gezichtsmassage met facial roller)  

▪ Payot massage gezicht/hals/decolleté  

 

Multimasking express           (45 min)      45,00        

▪ Reiniging 

▪ Peeling 

▪ Gezichtsmassage 

▪ Masker pure, glow, pump 

 

Dieptereiniging (acne behandeling)        (45 min)      45,00 

▪ Reiniging 

▪ Peeling 

▪ Stomen 

▪ Onzuiverheden verwijderen 

▪ Diep reinigend masker 

 

Dermapeel (intensieve peeling)               (60 min)      60,00 

Dermapeel is een cosmeceutische behandeling ontwikkeld om de huid een diepgaande, intense 

peeling te bieden. Deze behandeling is vergelijkbaar met peeling behandeling die uitgevoerd worden 

in de medische instituten. Derma Peel is bedoeld voor het behandelen van cosmeceutische en 

vroegtijdige veroudering, huid met onzuiverheden, acne littekens en fijne expressie rimpels. Het laat 

de huid weer stralen!  

 

 

 

  



 
  
 

Klassieke behandeling (complete gezichtsbehandeling)   (75 min)   62,50 

▪ Reiniging 

▪ Peeling 

▪ Wenkbrauwen epileren 

▪ Stomen 

▪ Verwijderen van onzuiverheden 

▪ Massage van gezicht, schouder / nek en decolleté 

▪ Verzorgend masker afgestemd op uw huidtype 

 

Hotstone behandeling       (75 min)   69,50 

Dezelfde behandeling als de klassieke behandeling waarbij de gezichtsmassage wordt uitgevoerd met 

warme stenen. 

 

Intensieve Payotbehandeling      (90 min)   77,50 

Een voor ieder huidconditie afgestemde behandeling inclusief de specifieke Dr Nadia Payot massage 

en een intensief masker. 

▪ Sensitief   : rode, snel geïrriteerde huid 

▪ Hydratant   : vocht arme huid 

▪ Vitamine boost : vermoeide huid  

▪ Skin food  : droge huid 

 

Anti-aging behandeling      (90 min)  77,50 

Techni-liss: Een PAYOT behandeling met glycolzuurpeeling (celvernieuwing) en hyoluronzuurmasker 

voor een direct resultaat op de rimpelvorming en een gladder huidoppervlak. 

Ultra-lift: Een PAYOT behandeling voor de rijpere huid, zorgt voor een stevige aanspanning en 

verduidelijkt uw gezichtsvorm en strijkt de huid glad voor een jeugdiger aanzien. 

 

Optimale mannengezichtsbehandeling    (75 min)   67,50 

▪ Reiniging 

▪ Peeling 

▪ Stomen 

▪ Verwijderen van onzuiverheden 

▪ Reinigend masker 

▪ Massage van gezicht, schouders/nek en decolleté 

▪ Specifiek masker 

▪ Verzorgende crème 



 
  
 

Lichaamsbehandelingen 

 

Hotstone rugbehandeling    (60 min)    59,50 

De hotstone massage heeft een ontgiftende, afvoerende en ontspannende werking door de 

combinatie van warme stenen en oliën. 

▪ Reiniging 

▪ Scrub 

▪ Verwijderen onzuiverheden 

▪ Rugmassage 

▪ Pakking 

▪ Bodylotion 

 

Rugmassage intense relaxant    (30 min)     30,00 

Een intense, verzorgend en ontspannende rugmassage met heerlijke geurende warme oliën  

 

Voetbehandeling    (25 min)     25,00 

▪ Reiniging 

▪ Peeling 

▪ Massage 

▪ Pakking 

 

 

  



 
  
 

Korte behandelingen 

 

Epileren          15,00 

Wimpers of wenkbrauwen verven        12,50 

Wimpers en wenkbrauwen verven        20,00 

Wimpers en wenkbrauwen verven en epileren      25,00 

Wenkbrauwen verven + epileren       23,50 

Hennabrows (incl. epileren)        24,50 

Harsen bovenlip          12,50 

Harsen kin          12,50 

Harsen bovenlip + kin          22,50 

Harsen onder- en bovenbenen        24,50 

Harsen bikinilijn          19,50 

Harsen oksel          15,00 

Make-up          27,50 

Bruidsmake-up incl. proefmake-up        55,00 

 

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

 


