
Prijslijst
Gezichtsbehandelingen 

OBSERV 520 huidscan en intake vooraf de eerste behandeling € 19,95

Image reinigende behandeling € 36,- 
Reiniging, peeling, onzuiverheden verwijderen, serum en huidverbeterende crème

Image ‘gold’ gezichtsbehandeling € 64,-
Reiniging, peeling, onzuiverheden verwijderen, epileren, massage óf masker,
Serum, huidverbeterende crème

Image ‘black’ gezichtsbehandeling € 79,-
Reiniging, peeling, onzuiverheden verwijderen, epileren, massage, masker,
serum, huidverbeterende crème

Extra modules tijdens een behandeling:
Harsen bovenlip, harsen kin en kaaklijn, wimpers en/of wenkbrauwen verven
1 extra module bij de behandeling € 9,-
2 extra modules bij de behandeling € 17,-
3 extra modules bij de behandeling € 23,-

Image O2 lift behandeling € 92,-

Image peel                                                                                                                                                        vanaf € 87,-

Dermapen per zone                                                                                                                                        vanaf € 68,50
Dermapen gehele gezicht incl. alginaatmasker € 137,-

Bindweefselmassage gelaat incl. hals en decolleté € 45,-

Pure skin lift € 62,-
Bindweefselmassage gelaat incl. hals en decolleté i.c.m. upgrade mond/wang gebied

Pure skin lift met sheetmasker en ontspannen nek/hoofdhuid massage € 93,- 
* Bij een kuur van 10 behandelingen 1 behandeling GRATIS

Bindweefselmassage i.c.m. een gezichtsbehandeling € 27,-

Bindweefselmassage en skinlift i.c.m. een gezichtsbehandeling € 34,-

Shiatsumassage 45 min. € 47,-

Uitbreiding op een gezichtsbehandeling
Sheetmasker of alginaatmasker afgestemd op het huidtype € 13,-
Extra ampul onder alginaatmasker afgestemd op het huidtype € 5,-



Losse behandelingen

Epileren  € 15,-
Bovenlip harsen  € 13,-
Bovenlip en kin harsen € 16,-
Bovenlip en volledige kaaklijn harsen  € 19,-
Wimpers of wenkbrauwen verven € 15,-
Wimpers en wenkbrauwen verven € 22,-
Onderbenen harsen  € 26,-
Onderbenen + bovenbenen harsen  € 43,-
Gehele benen + bikinilijn harsen  € 59,-
Bikinilijn harsen  € 23,-
Brazilian wax dames € 32,-
Oksels harsen  € 15,-
Gedeeltelijke armen harsen  € 20,-
Gehele armen harsen  € 29,-
Borst en buik harsen  € 27,-
Rug harsen  € 27,-

Pedicure behandelingen 

Pedicure € 48,-
Gellak verwijderen  € 5,-
Pedicure + gellak  € 65,-
Spa pedicure incl. scrub, massage en pakking  € 69,-
Pedicure incl. lakken  € 56,-

Make-up

Make-up / advies  € 40,-


