
 

 

 

 

Prijslijst 2020 

 

 
 



Gezichtsbehandelingen en Combi-behandelingen                                        

(een gezichtsbehandeling in combinatie met een pedicurebehandeling) 

De gezichtsbehandeling zal worden uitgevoerd met producten die aangepast 

worden aan uw huidtype en de conditie van uw huid. 

Tijd Voor Jezelf  45 min                                                                    € 34,95                 

Reiniging, epileren, verzorgend masker, dag\nachtverzorging   

   evt met harsen, of dagmake-up      € 39,95 

   in combinatie met een pedicurebehandeling   € 54,95 

 

Mooi Verzorgd 60 min                                                           € 47,50                  

Reiniging met peeling, epileren, onzuiverheden verwijderen,  

verzorgend masker, dag/nachtverzorging, lichte dagmake-up 

of aanbrengen verzorgend serum 

   in combinatie met een pedicurebehandeling   € 67,95 

 

Ontspanning 60 min                                                       € 47,50                  

Reiniging, epileren, ontspannende gezichtsmassage met speciaal 

massagemasker, Dag/nachtverzorging, lichte make-up 

of aanbrengen verzorgend serum 

      in combinatie met een pedicurebehandeling  € 67,95 

 

Ontspanning de Luxe 90 min                             € 59,95 

Reiniging met peeling, epileren/harsen, evt onzuiverheden  

verwijderen, uitgebreide gezichtsmassage, verzorgend masker,  

evt. lichte dagmake-up of aanbrengen verzorgend serum  

   in combinatie met een pedicurebehandeling € 74,95 

 

Acne behandelingen 

Acne behandeling Een Zuivere Huid     40min € 34,95 

                                                                    60min € 47,50 

 

Vergoeding mogelijk bij zorgverzekeraar, goede thuisverzorging aanbevolen!    

 



Duo behandelingen 

Duo-behandelingen (voor 2 personen) 

Genoemde prijzen duo-behandelingen zijn per duo (2 personen) 

Gezellig samen genieten van een heerlijke gezichtsbehandeling  

 

Sans Soucis duo-behandeling Tijd Voor Jezelf                € 60,00 

Reiniging, epileren, verzorgend masker, dag\nachtverzorging   

Evt. met dagmake-up                                            € 70,00 

 

Sans Soucis duo-behandeling Mooi Verzorgd   € 85,00 

Reiniging met peeling, epileren, onzuiverheden verwijderen,  

verzorgend masker, dag/nachtverzorging, lichte dagmake-up of 

aanbrengen verzorgend serum 

 

Sans Soucis duo-behandeling Ontspanning de Luxe    €110,00 

Reiniging met peeling, epileren/harsen, evt onzuiverheden  

verwijderen, uitgebreide gezichtsmassage, verzorgend masker,  

evt. lichte dagmake-up of aanbrengen verzorgend serum  

 

Pedicurebehandelingen 

Pedicurebehandeling        € 27,50 

Losse behandelingen 

 

Epileren          € 15,00 

Epileren en harsen bovenlip      € 17,50 

Epileren en verven wenkbrauwen     € 17,50 

Harsen bovenlip         €   8,00 

Harsen bovenlip en kin           € 10,00 

Verven wimpers/wenkbrauwen                                € 12,50 

Verven wimpers en wenkbrauwen                              € 19,50 

 

Lichaamsbehandelingen 

 

Harsen onderbenen        € 19,50 

Harsen onder- en bovenbenen         € 30,00 

Harsen oksels         € 15,00 

 



 

Manicurebehandeling                 

Manicurebehandeling        € 29,95 

Vijlen van de nagels, nagelverzorging, handscrub en 

handpakking, lakken van de nagels, verzorgende crème 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


