De behandel prijzen zijn gebaseerd op de
cosmetica van E-line, Oliveda en Hannah. Bij alle
behandelingen is de mogelijkheid om extra een
ampul te laten insluizen met ultra geluid; er komt
dan € 7,50 op de behandelingsprijs.
Bij de behandelingen is UG inbegrepen, zonder
UG gaat er € 3,50 van de prijs af.
Compact behandeling
* Reinigen
* Peelen en kruidenverdamper
* Masker
* Keuze uit:
- epileren
- onregelmatigheden verwijderen
- lip of kin harsen
- verven wimpers
- verven wenkbrauwen

E.line
€ 36,5

Ampul behandeling
* Reinigen
* Peelen en kruidenverdamper
* Ampul insluizen
* Masker

€ 36,5

Basis behandeling 1
* Handpakking
* Reinigen
* Epileren
* Peelen en kruidenverdamper
* Comedonen / Milia
* Masker
* Arm- of voetmassage
* Gezichtsmassage

€ 48.5

Oliveda/

Hannah
€ 41,5

E.line

Acné behandeling 1
* Reinigen
* Huid verweken en kruidenverdamper
* Onzuiverheden verwijderen
* Masker
* Tijdens masker, hoofdhuid en oormassage
Acné behandeling 2
* Acné behandeling 1
* Handpakking
* Arm- of voetmassage
* Aangepaste gezichtsmassage

€ 62,-

€ 48,5

€ 41,50

Lymfe behandeling 1
* Reinigen
* Epileren
* Peelen en kruidenverdamper
* Comedonen / Milia
* Lymfemassage 40 min.

€ 57,-

€ 53,5

Lymfe behandeling 2
* Lymfebehandeling 1
* Masker
* Handpakking
* Arm- of voetmassage

Basis behandeling 4
€ 90,5
€ 95,5
* Basis behandeling 1 + lichaamsmassage

€ 53,5

€ 62,-

Paraffine pakking
* Handen
* Voeten

€ 8,5
€ 9,5

Pedicure (diabetisch)
Manicure
Lakken nagels

€ 26,€ 22,€ 5,-

Basis behandeling 2
€ 62,5 € 67,5
* Basis behandeling 1 + Shiatsu rug-nek massage
Basis behandeling 3
€ 69,5 € 74,5
* Basis behandeling 1 + rug-nek massage

Oliveda/
Hannah
€ 53,5

U kunt bij ons ook pinnen!!!

Cosmetische behandelingen
* Harsen lip of kin
* Harsen lip en kin
* Harsen gelaat
* Harsen van de benen
* Harsen onderbenen of bovenbenen
* Harsen oksels
* Harsen bikinilijn
* Brazilian Wax
* Combinatie onderbenen, bikini, oksels
* Harsen onderarmen
* Harsen rug
* Harsen rug en billen
* Verven wimpers of wenkbrauwen
* Epileren
* Verven beiden en epileren
* Make-up
* Bruidsmake-up (bij u aan huis)
Diverse massages
* Antistress massage
* Cupping massage
* Rug-nek massage
* Shiatsu rug-nek massage
* Shiatsu rug-nek massage
* Voetreflex massage
* Klankschalen sessie
* Lymfedrainage
* Pincement massage
* Lichaamsmassage
* Bamboe massage
* Hot Stone massage
* Hot Stone rug
* Dorn-therapie
* Breuss massage
* Combinatie Dorn/Breuss
* Honing cellulite + UG
afhankelijk welk gedeelte
van het lichaam
* Hoofd-Haar-Nekmassage

€ 8,€ 14,€ 20,€ 37,5
€ 20,€ 12,5
€ 12,5
€ 25,€ 40€ 15,€ 25,€ 35,€ 8,50
€ 10,€ 24,€ 22,5
€ 55,-

30 min.
10 min.
40 min.
20 min.
40 min.
60 min.
60 min.
45 min.
45 min.
75 min.
75 min.
90 min.
40 min.
30 min.
30 min.
50 min.

€ 21,€ 7,€ 27,5
€ 14,€ 27,5
€ 45,€ 45,€ 31,5
€ 31,5
€ 52,5
€ 52,5
€ 63,€ 27,5
€ 21,€ 21,€ 36,-

30 min
60 min

€ 21,€ 45,-

15 min

€ 10,-

Huidverbetering door middel van kuren:
Bij deze hieronder genoemde behandelingen wordt er
alleen met de Hannah gewerkt en aanschaf van de
benodigde cosmetica is verplicht. Vraag verder naar
het uitgebreide concept over huidverbetering.

Fruitzuur behandeling (chemisch)
€ 42,* Behandeling om de 10 à 14 dagen 3 à 6 keer
Bindweefsel massage
€ 42,* Intensieve diepe huidmassage, 1 x per week 6 à
8 x, daarna 1 x per maand
Fruitzuur en bindweefselmassage
€ 77,50
* Bij beide behandelingen wordt gebruikt gemaakt
van Ultra Geluid om zo huidverbetering te
bevorderen of verklevingen los te maken
Elektrisch ontharen
Via de zorgverzekering is een vergoeding mogelijk.
Bij elektrisch ontharen is ook coaguleren van
bloedvaatjes of steelwratjes mogelijk
* Per minuut
€ 1,20
Genoeg van harsen, scheren of ontharingscrème?
Resultaten zijn van korte duur en de behandeling is
vaak pijnlijk en minder goed voor uw huid.
Laserbehandeling is een lange termijn oplossing,
maar wel een hele kostbare; het kan oplopen tot
enkele duizenden euro’s en de nadelen zijn
algemeen bekend. Amnesia maakt gebruik van de
SpaTouch™, deze verwijdert het haar, inclusief het
haarzakje en de haarwortel. De technologie is
gebaseerd op licht en warmte om de haarfollikel
selectief te behandelen. De warmte wordt
geabsorbeerd door de haarschacht waarna het
haarzakje wordt vernietigd. Hiermee stopt de
haargroei zonder de omringende huid te
beschadigen. De tijd die nodig is voor een complete
behandeling is afhankelijk van het lichaamsdeel dat
wordt
behandeld.
Vanwege
de
natuurlijke
haargroeicyclus, die per mens en per lichaamsdeel
kan verschillen, zullen de meeste behandelingen
gemiddeld 10 sessies in beslag nemen voordat een
optimaal resultaat is bereikt. Zie prijzen op aparte
lijst.
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