
 

 

 
 
 
 

Clear Up 40 min € 35,00 

Een korte maar effectieve behandeling van een huid met onzuiverheden. Het brengt de huid in 

evenwicht en verminderd ontstekingen en onzuiverheden. Voor de probleem huid die neigt naar acne 

en vetglans. 

 

Hyaluron Intensive 75 min € 70,00 

Bindt vocht, maakt de huid glad en jeugdig. De vochtdepots van de huid worden intensief en langdurig 

aangevuld, waardoor deze behandeling werkt als een intensieve dorstlesser. De huid gaat er prachtig  

uitzien en voelt fris en glad aan. 

 

Anti Stress 60 min € 52,00 

Voor de gevoelige huid die neigt naar irritaties & couperose, roodheid en irritaties worden verzacht. 

Beschermt de huid tegen stressverschijnselen en geeft haar een uniek en evenwichtig gevoel. 

 

Cell Lifting 65 min € 60,00 

Voor de gestreste huid, die neigt naar fijne lijntjes, voorkomt vroegtijdige huidveroudering. Fijne lijntjes 

worden verzacht en de elasticiteit neemt toe. 

 

Power Lifting Luxesse 75 min € 63,00 

Een exclusieve en intensieve behandeling met een zeer efficiënt Active Firming Mask. Lifting 

behandeling met een langdurig effect voor een huid die elasticiteit en stevigheid mist. Fijne lijntjes 

worden verzacht, de stevigheid en veerkracht worden verbeterd en de huid ziet er jonger uit.  

 

Anti Pigmentation 75 min € 64,00 

Een intensieve behandeling om pigment vlekken op te bleken. Verminderd bruine vlekken op een 

voorzichtige manier. De huid wordt egaal, gelijkmatig, fijn en glad. 

 

AHA Refining 75 min € 69,00 

Deze fruitzuur behandeling heeft een intensief peelend effect waardoor het afgestorven hoorncellen 

verwijdert, stimuleert het regeneratieproces en de aanmaak van collageen, egaliseert 

onregelmatigheden in de pigmentvorming, verfijnt de poriën, vermindert fijne lijntjes en rimpels en 

heeft een bacteriedodende werking en polijst dus een huid met onzuiverheden.  

 

 

Los bij te boeken behandelingen 

Ultrageluid  € 10,00 

AHA Peeling  € 10,00 

Decolleté pakking  €   7,50 

Intensief Collageen Vlies Masker  € 12,50 

 

Micro-Dermabrasie 

Gezicht  € 75,00 

Gezicht & Hals  € 85,00 

Gezicht, hals & decolleté   € 95,00 

Bij een kuur van 5x krijgt u de 6
e
 behandeling gratis. 



 

 

   

 

 

 

Wimper extensions  € 110,00 

Opvullen ( 3 a 4 weken )   €   39,50 

 

 

Microneedling behandelprijzen  Op aanvraag 

 

 

 

Diverse behandelingen / Harsen Epileren 

Epileren    € 12,00 

Wenkbrauwen verven    € 11,00  

Wimpers verven    € 11,00  

Wimpers en wenkbrauwen verven     € 18,50 

Wenkbrauwen epileren & Verven    € 20,50 

Harsen bovenlip of kin   € 13,00      

Harsen bovenlip en kin    € 18,50  

Harsen van het gezicht    € 25,00 

Harsen oksels     € 15,00 

Harsen bikinilijn     € 15,00  

Harsen onder- of bovenbenen    € 23,00  

Harsen onder- en bovenbenen    € 43,00  

Harsen van de rug    € 27,50 

Harsen boven of onderarmen    € 15,00 

 

 

Manicure    € 25,00  

+ Parrafine Pakking  €   7,50 

Pedicure    € 29,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle tarieven zijn inclusief 21% BTW, let op u kunt niet pinnen in de salon. 

U wordt verzocht bij verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur 

voorafgaande aan de afspraak dit aan ons te melden. Indien u deze verplichting niet of niet tijdig 

nakomt, zijn wij helaas genoodzaakt het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling te 

berekenen. 


