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Behandeling Losse 
prijs 

Pakket  

Face Contour    

Face Contour (Botox effect) & 
Huid verjonging  
Huid verjonging Gezicht (60 min 
6 behandelingen + 1 Gratis) 1 
behandeling per week 

€100 €600 Huidveroudering vormt een belangrijke oorzaak voor 
veel cosmetische ingrepen. Met deze face contour 
treatment zullen de rimpels verwijderd worden, 
zonder dat je hiervoor jarenlang zalfjes moet smeren. 

Huid verjonging Hals & 
decolleté (50 min 6 
behandelingen + 1 gratis) 1 
behandeling per week 

€100 €600 Bij vrouwen is het decolleté een veel behandeld 
gebied. Met de jaren wordt de huid minder stevig. Bij 
het decolleté zien we daarbij vaak dat rimpels 
ontstaan. Met deze treatment wordt de huid 
verstevigd en zal een verjongend effect ontstaan. 

Onderkin (50 min 6 
behandelingen + 1 gratis) 1 
behandeling per week 

€75 €450 Onderkin en dubbel kin zijn veel voorkomende 
benamingen voor vetophoping onder de kin. Een 
hardnekkig probleem waar veel Nederlanders last van 
hebben. Het lichaam heeft de onderkin als één van de 
favoriete plekken om overtollig vet op te slaan. De 
‘dubbele kin’ is naast de behandeling van de buik één 
van de meest populaire behandelingen onder mannen. 
Wij kunnen de onderkin afrekenen, zonder operatie, 
zonder chirurgische onderkin correctie! 

    

Body Contour    

Body Contour (afslank effect) & 
Huid versteviging. Buik vet 
verbranden (40 min 10 
behandelingen + 2 gratis) 2 
behandelingen per week 

€85 €850 Deze body treatment zorgt voor een vermindering van 
de omtrek en voor cellulitis verbetering. Met deze 
treatment wordt op een natuurlijk manier 20-25% van 
het aanwezige vet in het behandelgebied verwijderd 
worden. Buik vet verbranden zonder oefeningen of 
schema's is nooit zo makkelijk geweest! 

Cellulitis vermindering Dijen en 
Benen ( 60 min 10 
behandelingen + 1 gratis) 2 
behandelingen per week 

€85 €850 Deze body treatment zorgt voor cellulitis verbetering. 
Na een behandeling zie je al resultaten, zonder 
oefeningen of schema's is nooit zo makkelijk geweest! 

Brazillian Butt Lift (55 min 10 
behandelingen  

€90 €900 Deze body treatment zorgt voor de brazillian butt lift 
effect. + 1 gratis) 2 behandelingen per week 

Small waist & Rug (incl. 
lovehandels) (60 min 10 
behandelingen +1 gratis) 2 
behandelingen per week 

€85 €850 Afvallen op je heupen is niet zo eenvoudig. Met deze 
body treatment krijg je na enkel behandelingen een 
smaller taille, zonder dat je een operatie moet 
ondergaan. in minder dan een uur heb je slankere 
heupen! Deze body treatment zorgt ook voor het 
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aanpakken en wegwerken van de love handles, zonder 
dat er een operatie aan te pas komt. 

Armen (75 min 10 
behandelingen + 1 gratis) 2 
behandelingen per week 

€75 €750  

* De resultaten en ervaringen 
kunnen verschillen per patiënt 

   

    

    

Ontharen (wax)    

Wenkbrauwen (20 min.) €8,50   

Bovenlip of kin (20 min.) €10   

Bovenlip en kin (20 min.) €18   

Wenkbrauwen en bovenlip (20 
min.) 

€17   

Wenkbrauwen, bovenlip en kin 
(30 min.) 

€25   

Kaak en wangen (20 min.) 
€20.00 

  

Gehele gezicht: 
wenkbrauwen,kin,bovenlip,kaak 
en wangen (45min) 

€35   

Bovenlip, kin, kaak, wangen (30 
min.) 

€27.50   

Onderbenen of bovenbenen (45 
min) 

€27.50   

Gehele benen (20 min) €40   

Gehele benen en bikinilijn (60 
min) 

€50   

Bikinilijn (45 min) €23   

Brasil bikinilijn (streepje)  (45 
min) 

€30   

Oksels (20 min) €17.50   

Onderarmen of bovenarmen 
(20 min) 

€23   

Gehele armen (30 min) €27   

Schouders (30 Min) €24   

Buik (20 min) €24   

Borst (20 min) €30   

    

Henna Brows    
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Henna Brows(30 min) €30  Je wenkbrauwen worden geshaped en gekleurd met 
henna.  Henna blijft ongeveer 2 weken op de huid. 

Henna Brows & epileren €45  Je wenkbrauwen worden geipeleerd , geshaped en 
geverfd met henna. Henna blijft ongeveer 2 weken op 
de huid. 

Facials    

Facials Facial Basis (45 min.) €35  Reiniging, dieptereiniging, masker en crème 

Luxe Facial (60 min.) €55  Reinigen, Diepte reinigen, wenkbrauwen 
epileren/harsen, masker & dag crème 

    

Bodyscrub massage    

Ontspanning ( 45 min) €40  Ontspannende en verfrissende  lichaamspakking.  
Grondige reiniging van de huid en verfrissende scrub 
behandeling. 

Detox (45 min) €50  Grondige reiniging van de huid en detox scrub 
behandeling. 

Versteveging (45 Min) €57.50  Grondige reiniging van de huid. Versteviging  en 
scrubbehandeling. 

    

Visagie    

Dag make up  €40   

Avond/glam make up €50   

Bruidsarrangement    

Bruidsmake-up + proef €85   

Bruidsmake-up op locatie €125  0,19 per km extra 

Bruidsmake-up gasten €40   

 


