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Prijslijst 2020 
 

Gelaatsverzorgingen 
 

Basis verzorging         € 60,00 

Dieptereiniging, aangepaste serum ampul,  

ontspanningsmassage,masker, afwerking       

 

Gelaatsverzorging extra       € 70,00 

Aangepaste serum ampul, ontspanningsmassage,  

masker, afwerking, actieve gel, oogmasker, 

 

Gelaatsverzorging voor mannen     € 65,00 

Dieptereiniging, aangepaste serum ampul, afwerking.    

         

Luxe gelaatsverzorging          

Dieptereiniging, aangepaste serum ampul, ontspanningsmassage, € 80,00 

oogmasker, actieve gel, transparent collagen mask/ 

vitalis Plus mask, Venezia modelling masker (met zuurstof), 

afwerking.           

 

 

Bijkomende verzorging 
Verven wenkbrauwen/ wimpers       € 15,00                                                                                                                 

Verven wenkbrauwen en wimpers      € 25,00                        

 

 

Make-up & beauty 
Make–up          € 35,00                                                                                                                                                                                             

Hairstyling          € 35,00                                     

Make up & hairstyling        € 65,00                                 

Bruids make up met ampullen       € 45,00 

Persoonlijk, privé make up advies, 60 min.     € 55,00 
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Ontharingen 
 

Wenkbrauwen bijwerken        € 10,00 

Wenkbrauwen epileren en kleuren      € 20,00 

Wenkbrauwen kleuren        € 12,00                                                                                 

Wenkbrauwen nieuwe vorm        € 13,00                             

Bovenlip           €   8,00                                     

Kin           € 10,00                                     

wangen          € 12,00                                     

Oksels          € 15,00                                          

Bovenarmen en onderarmen       € 25,00                            

Borst en buik of rug        € 30,00                                       

Bikini lijn          € 20,00                                     

Bikini string          € 25,00                                      

Bikini volledig (Brazilian Wax)       € 40,00                                     

0nderbeen          € 22,00                                

Volledige benen (vrouw)        € 35,00                                      

Volledige benen (man)        € 40,00                                      
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Body treatments 
 

Clay scrub (peeling +voeding)    30 min.    € 50,00                                                                                              

Zuiverende kleiscrub met koolzaad, verwijdert dode huidcellen 

Is erg verzorgend en voedend voor de huid en geeft de huid  

nieuw leven. 

 

Camphor wrap (pakking)   40 min     € 60,00                                          

Verfrissende en desinfecterende werking op de huid.  

De combi van kampfer Algen en mineralen in deze pakking regelt  

ook de bloedcirculatie. 

Camphor wrap is zeer gunstig voor mensen met eczeem. 

 

Lavendula wrap ( pakking )    40 min     € 60,00                                          

Een ontspannend lichaamsmasker met een verzachtende werking. 

De toegevoegde mineralen, kruiden en andere extracten zorgen  

voor een zijde zachte en soepele huid waardoor u zich  

als herboren voelt. 

 

Lumus wrap (pakking)  40 min                                            € 60,00                                            

Modder/ veenpakking gebaseerd op authentiek veen  

uit Noord Nederland. Voor een strakke, zachte en schone huid.  

De mineralen in combinatie met de modder of veen zorgen  

voor een weldaad bij vermoeide benen of vermoeid lichaam. 
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Lichaam massages 
 

Indonesiën pearl massage     1 uur €75 / 1,5 uur €100 

De Indonesiën pearl massage is een unieke massage die word doorgegeven 

van generatie op generatie. Deze massage stimuleert de bloedcirculatie en 

zorgt voor een verbetering van de huidconditie. Deze massage is geschikt 

voor iedereen. 

 

Herbal stamp massage       1,5 uur €100 

Kruiden hebben bewezen dat ze weldoeners zijn voor lichaam en geest.  

De stempels activeren de stofwisseling en verbeteren de bloedcirculatie. 

De helende effecten van warme kruiden werken tot diep in het onderliggende 

weefsel. Deze massage stimuleert het lichaam om beter te functioneren en 

brengt het tegelijkertijd tot rust. 

 

Balinese massage     1 uur €75,- / 1,5 uur € 100 
Bij deze massage wordt er gebruik gemaakt van een eeuwenoude techniek 

waarbij er sterke vingers en een stevige handpalmdruk gebruikt wordt in 

combinatie met stimulerende zachte bewegingen. Een weldaad voor lichaam 

en geest. 

 

Hot stone massage        1,5 uur €105 
Warme stenen zorgen voor een diepe relaxatie en helderheid van geest.  

Met warme stenen wordt uw complete lichaam gemasseerd wat spanning en 

stress doen verdwijnen. 

 

Aroma massage        1 uur € 75 
Deze luxe massage laat al uw zintuigen genieten. U mag kiezen uit diverse 

oliën. Deze massage is heerlijk door de aroma’s die vrij komen van de oliën 

die gebruikt worden Het kalmeert de zenuwen en stimuleert de bloedsomloop. 

 

Voetreflex therapie massage      1 uur € 70 
Bij een voetreflex therapie massageworden specifieke drukpunten van de 

voeten en benen gebruikt om zo de energie in balans te brengen. 



  Tel : 0494/45.47.76   
  Steenweg 174 – 3570  Alken     

Probleemzones door een slecht dieet of gebrek aan sport worden op deze 

manier behandeld. De massage is geschikt voor iedereen.  

 

 

 

Relax massage       1 uur € 70 

Deze massage laat alles stress verdwijnen na een lange werkdag. Het geeft je 

de nodige rust om jezelf terug in balans te brengen. 
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Pedicure         € 30,00 
Ontsmetten van de voeten, knippen en of veilen van de nagels,  

verzorgen van de nagelriem en nagelwallen,  

volledige behandeling eelt en/of likdoorns       

 

Spa Pedicure        € 45,00 
Reiniging van de voeten, peeling voeten en onderbenen, knippen en/of veilen 

van de nagels, verzorging van de nagelriem en nagelwallen, volledige 

behandeling eelt en/of likdoorns, massage van voeten en onderbenen, 

voedend masker voor voeten en als afsluiter een verzorgende voetcréme 

 

Medische Pedicure       € 35,00 
Gespecialiseerde voetverzorging 

Gehele behandeling op maat gemaakt voor uw problematische voeten  v.a.            

          

Paraffine bad voor voeten      € 20,00 

De paraffine geeft een intensieve doorbloeding en opent de poriën. Dit heeft 

een transpiratie tot gevolg. 

Een natuurlijke hydratering van de huid. De droge en ruwe huid wordt weer 

zacht en ziet er fris uit! 

 

Alle prijzen zijn onder voorbehoud en kunnen wijzigen. 

Heeft u andere wensen dan overleg ik graag met u. 

 

 

 
 
 
 


