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hydrating 
facial

aroma
massage

touch up shaping / threading 
or tinting

day / night make up shaping / threading 
and tinting

eyebrows

plant
peel

radiant 
facial

chairmassage
cooling oil

energyzing eye 
treatment

quick
feet care

foot reflex
massage
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66,5

18

86,5

66,5 / 94,5

elemental facial

elemental nature 

eyebrow shaping or threading

botanical skin resurfacing

stress fix
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31,5

92,5

elemental facial

elemental nature 

eyebrow wax or tinting

transforming facial massage

pregnancy massage

suitable for all skin types

86,5

66.5 / 94,5

18

232,5

250

x3

x3
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chakra massage
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full arms
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15nail color 63,5medical pedicure
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express
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curling,
volume and body 

updo 

v.a. 

v.a. 

v.a. 

v.a. 

short hair 

long hair 

extra finish
stijltang, krultang 

en rollers 

prijs op  
aanvraag na:

wassen drogen  
met borstel:

prijs op  
aanvraag na:

prijs op  
aanvraag na:

intensieve voeding voorziet 
je huid van energie

aromakeuze + ontspanning 
voor rug, nek en schouders

intensieve natuurlijke peeling 
voor verbetering van tint en huidstructuur

verhelderend, verstevigend
exfoliërend en ontspannend

geeft energie  
en maakt fit en vitaal 

voor  
stralende ogen

basisverzorging
van de voeten

brengt je weer  
in beweging

gratis en vrijblijvend  
persoonlijk advies over alle 

behandelingen en trends 

op jou persoonlijk afgestemd

huidvernieuwing op natuurlijke basis 
collageen versterkend

met gebruik van essentiële  
salie- en lavendelolie

geschikt voor ieder huidtype

op jou persoonlijk afgestemd

focus op bindweefsel en versterking  
van de huid - alleen i.c.m. andere facials -

focus op fysiek 
en mentaal ontspannen

huidverbetering incl. plant peel

focus op je chakra energiecentra

drie gespecialiseerde aveda facials
+ 10% korting op aveda skin care product

drie massages naar keuze
+ 10% korting op aveda body care product

combinatie van twee eyezone behandelingen

combinatie van drie eyezone behandelingen

schoonmaken, vijlen, lakken

verzorging van 
de nagels. incl. nail color

nagellak verwijderen  
en lakken van de nagels

schoonmaken, vijlen, lakken
incl. handmassage

totale verzorging van de voeten,  
incl. voetmassage, scrub en nail color

verhelpt specifieke voetklachten,  
zoals likdoorns, pijnlijk eelt  
of nagelproblemen. excl. nail colour

alleen te boeken bij
kleur-, knip- of föhnbehandeling

hoofdmassage en optimale verzorging 
voor gezonde haren en hoofdhuid

 
short hair  v.a. 

medium hair  v.a. 

long hair  v.a.

men facials

massageiinn texture blow dry

eye zoneiinn color creative color make upspecialized color

hands & feet

facials

massage
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hands & feet

womenstylist level

iinn haircareupdo waxing


