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Lichaamspeeling   (30 min.) € 27,50
Peeling van het hele lichaam, op basis van wit bora bora 
zand, lotusbloemen en waterlelie, de behandeling wordt 
afgesloten met een luxe crème.

Lichaamsgommage   (30 min.) € 27,50
De huid wordt verfijnd met een exfoliërende balsem op 
basis van Himalaya zout en zuiverende essentiële oliën, de 
behandeling wordt afgesloten met een heerlijk geurende 
lichaamsolie.

Pakking lift    (60 min.) € 55,00
Verstevigende, ontspannende lichaamspakking, op basis van 
exotisch fruit. Waardoor de huid haar elasticiteit en stevig-
heid terug krijgt. De behandeling start met een lichaamspee-
ling en wordt afgesloten met een verstevigende luxe crème.

Pakking slim    (60 min.) € 55,00
Afslankende, ontspannende lichaamspakking, op basis van 
witte, rode en groene thee. Waardoor de huid weer glad en 
stevig wordt. De behandeling start met een lichaamspeeling 
en wordt afgesloten met een heerlijk geurende lichaamsolie. 

Pakking relax    (60 min.) € 55,00
Ontspannende, hydraterende lichaamspakking, op basis 
van lotusbloemen en waterlelie. Waardoor de huid weer 
zijdezacht en stralend  wordt. De behandeling start met 
een lichaamspeeling en wordt afgesloten met een heerlijk 
geurende lichaamsolie. 

Handbehandeling   (30 min.) € 27,50
Handpeeling, vijlen van de nagels, verzorging 
nagelriemen, handmassage en lakken van de nagels.

Uit te breiden met handpakking.   €   7,50 

Voetbehandeling   (45 min.) € 35,00
Voetpeeling, voetenbad, knippen en vijlen van de nagels, 
verzorging nagelriemen, voetmassage en lakken van de 
nagels. 

Anti-stress arrangement  (120 min.) €  92,50
Lichaamspeeling, lichaamspakking, lichaamsmassage op 
basis van aromatherapie, (keuze uit: klassieke lichaams-
massage, hot stone massage of massage met koninklijke 
bamboe), heerlijk geurende lichaamsolie en 1 x zonnebank.

Verwenarrangement   (90 min.) €  67,50
Complete ontspannende gezichtsbehandeling. 
Reiniging, huiddiagnose, bijwerken van de wenkbrauwen, 
dieptereiniging, ampul, uitgebreide massage van gezicht, 
schouders en decolleté met etherische oliën, hoofdhuid-
massage, oogmasker, anti-stress masker, dagverzorging, 
massage van handen of voeten en 1 x zonnebank.

Bruidsarrangement   (90 min.)     € 112,50
Ontspannende gezichtsbehandeling (60 minuten)
Reiniging, huiddiagnose, bijwerken van de wenkbrauwen, 
dieptereiniging, massage van het gezicht, schouders en de-
colleté met etherische oliën, ampul eclat emmidiat, voor 
een glad en stalend resultaat, masker, dagverzorging, 
proefmake-up, en de bruidsmake-up op de dag zelf.  
 
Dit arrangement is uit te breiden met een ontspannende 
gezichtsbehandeling voor de bruidegom   €  45,00

Vriendinnenarrangement p.p. (150 min.)   € 112,50
Ontspannende gezichtsbehandeling (60 minuten)
Reiniging, huiddiagnose, bijwerken van de wenkbrauwen, 
dieptereiniging, massage van gezicht, schouders en 
decolleté, ampul, masker, dagverzorging. Lichaamspeeling, 
lichaamspakking en 1 x zonnebank. 

Prijslijst
“Even tijd voor jezelf nemen, 

na een drukke dag of na 
een lekkere lange
strandwandeling”

Zaphino   Gill Sans light

Zaphino   Gill Sans light

Arrangementen
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Basisbehandeling   (60 min.)  € 43,50
Reiniging, huiddiagnose, epileren, stoomapparaat, peeling, 
verwijderen onzuiverheden, massage van gezicht, hals en 
decolleté, masker en dagverzorging.

Complete behandeling (90 min.)  € 54,50
Reiniging, huiddiagnose, epileren, verven van wimpers en/
of wenkbrauwen, stoomapparaat, peeling, verwijderen on-
zuiverheden, massage van gezicht, hals en decolleté, masker 
en dagverzorging.

Behandeling Derm Acte  (75 min.)  € 62,50
Hydrateert, herstelt en onderhoudt de hydratatiebalans van 
de gedehydrateerde huid. Versterkt de natuurlijke bescher-
ming van de huid. De huid herontdekt haar elasticiteit en 
soepelheid en is zacht en straalt, een verbluffend resultaat!

Behandeling Acad’aromes  (75 min.)  € 62,50
Kalmerende maar oppeppende behandeling op basis van 
aroma therapie, voor de veeleisende / vermoeide huid.

Behandeling Scientifique  (75 min.)  € 62,50
Deze behandeling bezit een spectaculair liftend effect, die 
de vermoeide huid weer opfrist en verstevigd, geeft de huid 
veerkracht en een frisse stralende uitstraling.

Beh. Microdermabrasie  (60 min.)  € 69,50
Deze behandeling bezit een spectaculair liftend effect, die 
de vermoeide huid weer opfrist en verstevigd, geeft de huid 
veerkracht en een frisse stralende uitstraling.

Behandeling ThermoActif  (75 min.)  € 59,50
Kuurbehandeling voor alle huidtypes. Inclusief anti-rimpel-
ampul.

Behandeling Zuurstof   (75 min.)  € 62,50
Behandeling voor de gevoelige huid ter bescherming van
invloeden van schadelijke stoffen die ons dagelijks
bereiken. Inclusief ampul om huidirritaties te voorkomen.

Behandeling Fruitzuur   (75 min.)  € 59,50
Kuurbehandeling voor de (tijdelijk) vermoeide en verslapte 
huid.

Beh. Puretè Optimale   (75 min.)  € 59,50 
Intensief reinigende behandeling voor een huid met veel 
talgafscheiding. De huid heeft na de behandeling weer een 
puur en stralende teint.

Behandeling Vitamine C  (75 min.)  € 62,50
Behandeling anti-rimpel. De huid wordt weer fris, stralend
en gaaf.

Herenbehandeling   (60 min.) € 47,50
Reiniging, huiddiagnose, stoomapparaat, peeling, 
verwijderen onzuiverheden, stevige massage van gezicht, 
nek en schouders, masker en dagverzorging.

Duo behandeling p.p.   (75 min.)        € 40,00
    (105 min.)       € 50,00

 
    Los  Toegev.
Verven wimpers   € 12,50   € 10,00
Verven wenkbrauwen   € 11,50   € 9,00
Verven wimpers en   € 21,50  € 17,50
wenkbrauwen
Epileren    € 15,50   € 10,00
Harsen bovenlip of kin   € 12,50  € 10,00
Harsen bovenlip en kin   € 18,50   € 15,00
Harsen onderbenen   € 25,00
Harsen onder & bovenbenen € 40,00
Harsen bikinilijn   € 22,50
Harsen oksels    € 22,50
Parrafine handpakking   € 12,50   €   7,50
Ampul vanaf    €  8,00
Oogmasker    € 18,50   € 12,50
Gezichtsmassage   € 27,50  € 20,00
Bruidsmake-up incl. amp.  € 45,00
Proef make-up    € 35,00
Make-up    € 27,50  € 15,00

Klassieke massage
Rug, nek, schouders                (30 min.)  € 32,50
Achterkant benen, rug, nek schouder   (45 min.)  € 45,00
Rug, nek, schouders, armen, benen,    (60 min.)  € 57,50
handen en voeten en gezicht

Hotstone massage
Massage met warme vulkanische stenen. (basaltstenen)
De stenen zijn glad gepolijst door het heen en weer bewe-
gen op de bodem van de zee, en houden hun warmte lang 
vast. Hotstone massage is een ontspannende, ontgiftende en 
afvoerende massage.

Kruidenstempel massage
Massage met warme kruidenbuiltjes. Deze builtjes zijn ge-
vuld met 20 verschillende soorten kruiden, met een ont-
spannende, reinigende, activerende en helende werking op 
de spieren.

Lavashell massage
Massage met zeeschelpen uit de Filippijnen, deze zijn glad 
en glanzend gepolijst. Ze geven warmte af, door de vulka-
nische klei waar ze mee worden gevuld. Dit is een heerlijke 
massage voor het wegmasseren van spierknopen en het 
behandelen van drukpunten, na deze massage ben je weer 
heerlijk ontspannen.

Massage met koninklijke bamboe
Massage met bamboe stokken, deze massage is ontspan-
nend, maar vooral stimulerend voor als je energie en kracht 
nodig hebt. Het helpt giftige stoffen af te voeren en een 
slechte bloedsomloop te verbeteren. De massage werkt te-
gen vermoeidheid en stress, na deze massage is het lichaam 
in een betere conditie en ontspannen.

(45 min.)   € 47,50 
(60 min.)   € 60,00  
(75 min.)   € 72,50

Gezichtsbehandelingen

Los of toegevoegd aan behandeling

Lichaamsbehandelingen


