GEZICHTSBEHANDDELINGEN VAN MARIA GALLAND
SOIN MASQUE MODELANT - € 95,00
SOIN COCON - € 85,00
Alles draait om wellness en ontspanning, een fantastisch zacht schuimmasker dat het gezicht als een
cocon omhult.
LIFT’EXPERT - € 95,00
Een diepwerkende bindweefselmassage zorgt ervoor dat de huid gevitaliseerd en verstevigd wordt.
SOIN THALASSO - € 85,00
Een power kuur uit de zee. Een uniek gevoel van frisheid en weldadige ontspanning. De huid is
steviger en optimaal voorzien van vocht.
SOIN MILLE LUMIERE - € 120,00
Regenereert, verstevigt en verzorgt uw huid op het hoogste niveau.
KLASSIEKE BEHANDELING MARIA GALLAND - € 75,00
Huiddiagnose, reiniging, peeling, verwijderen van onzuiverheden, massage, masker, eindverzorging
SOIN MASQUE MODELANT YEUX - € 30,00
Zwellingen en kringen onder de ogen worden verminderd. De oogpartij straalt jeugdig glad en fris.
BEHANDELING VOOR HEREN - € 67,50
Voor mannen die weten wat goed is: de gezichtsbehandeling zorgt voor een absolute dosis frisheid
van de mannenhuid, geeft extra power en een uitstekende verzorging.
REINIGINDE BEHANDELING - € 67,50
Huiddiagnose, reiniging, peeling, verwijderen van onzuiverheden, masker, eindverzorging.
ACNE BEHANDELING - €40,00
Huiddiagnose, reiniging, peeling, verwijderen van huidonzuiverheden. Vanaf € 40,00
T-AWAY
De T-AWAY is een klein apparaat dat ontsierende huidoneffenheden effectief te lijf gaat. zoals
couperose, fibromen, pigmentvlekken en spider naevus . Per 5 minuten vanaf € 25,00
DERMATUDE META THERAPY
Meta Therapy combineert de voordelen van diverse huidverbeteringstechnieken in één unieke methode
voor o.a. huidverjonging, huidverbetering, hydrateren en herstellen.
Gezichtsbehandeling full facial - € 130,00
Gezichtsbehandeling full facial + rimpel behandeling - € 160,00
Gezichtsbehandeling full facial + hals en decolleté behandeling - € 185,00
Gezichtsbehandeling full facial + hals en decolleté behandeling -+ rimpel behandeling - € 215,00

GEZICHTSBEHANDELINGEN VAN NIMUE VOOR HUIDVERZORGING
NIMUE CORE ACNE - € 52,00
NIMUE SUPPORT - € 67,50
Verbetert de huidtextuur en werkt anti-ageing.
NIMUE DELUXE - € 80,00
Luxe gezichtsbehandeling met o.a. huidanalyse, reiniging, enzymatische peeling en gezichtsmassage.

GEZICHTSBEHANDELINGEN VAN NIMUE VOOR HUIDPROBLEMEN

NIMUE PEEL INTENSE - € 85,00
NIMUE THERMAL DETOX PEEL - € 85,00
NIMUE SRC ACNE - € 85,00
NIMUE SRC HYPERPIGMENATATIE - € 89,00

GEZICHTSBEHANDELINGEN VAN NIMUE VOOR HUIDVERJONGING

NIMUE 35% GLYCOLIC BEHANDELING - € 89,00
NIMUE SRC beschadigde huid/anti-aging - € 89,00

MASSAGES
Lichaamsmassage, 55 min - € 72,00
Rugmassage, 25 min - € 37,50
Voetmassage - € 15,00
Rugpeeling & comedonen verwijderen - € 30,00
ZEEZOUTPEELING VOOR HET LICHAAM - € 35,00
worden weer beter opgenomen
LICHAAMSPAKKING - € 55,00
Een pakking met de zuiverende werking van zeealgen. Ontgiftend en stimulerend voor de celstofwisseling.
RELAXBEHANDELING - € 72,00
Gebruik van wellness faciliteiten om lichaam en spieren te laten ontspannen. Massasge van lichaam,
gezicht en hoofdhuid.

HARSEN

bovenlip - € 14,00
kin - € 14,00
onderbenen - € 25,50
bovenbenen - € 25,50

bikinilijn vanaf € 25,00
oskels - € 17,50
rug - € 35,00
onderarmen - € 17,50

MODULES

epileren van de wenkbrauwen - € 15,00
verven van de wenkbrauwen - € 12,50
verven van de wimpers - € 13,50

MANICURE
Vijlen, nagelriemverzorging, peeling & massage - € 30,00
Lakken van de nagels - € 12,50
Voetverzorging - € 30,00

VISAGIE - MAKE-UP
Gelegenheids make-up - € 50,00
Proef & bruidsmake-up - € 150,00

