
  

Behandelingen en prijzen: 

Gelaatsverzorging
Basisverzorging voor elke leeftijd:

Ligne options: Basisverzorging aangepast naargelang uw huidtype 
(hydraterend – zuiverend- anti-aging)

55 €

So Delicate: Een kalmerende verzorging voor de gevoelige tot zeer 
gevoelige huid

65 €

Purexpert: Een ideale behandeling voor de onzuivere jonge huid 55 €

Royal Jelly: Een herstellende behandeling die een vale en doffe teint 
terug doet stralen

60 €

For men: Specifieke C-plus Energy behandeling om de huid energie en 
vitaliteit te geven

55 €

Specifieke anti-aging gelaatsverzorging:

Hydracure: Een behandeling voor een onmiddellijke intense en 
langdurige hydratatie

70 €

Excell Therapy O2: Intelligente zuurstofbehandeling die het 
verouderingsproces tegengaat 

75 €

Time Expert White : De ideale behandeling voor een huid met 
hyperpygmentatie

80 €

Time Expert Rides: Een behandeling die zowel de fijnere als de diepere 
rimpels van binnenuit opvult (botox effect)

85 €

Time Expert SRNS: Een behandeling die de huid vernieuwt, herstelt en 
vult

90 €

Time Expert Lift (in): Een topbehandeling voor een verslapte huid. De 
gelaatsvolumes worden voller en rimpels worden opgevuld

95 €

Manicure
Manicure 22 €

Luxe-manicure (manicure, peeling, masker en massage) 40 €

Nagels lakken (enkel tijdens een verzorging) 7 €

Gelish (met basismanicure) full color 25 €

Gelish (met basismanicure) french 30 €

Verwijderen Gelish (enkel tijdens een verzorging) 5 €



  

Pedicure
Pedicure (eventueel lakken inbegrepen) 24 €

Luxe-pedicure (pedicure, peeling, masker en massage) 44 €

Gellish (met basispedicure) full color 25 €

Gellish (met basispedicure) french 30 €

Verwijderen Gellish (enkel tijdens een verzorging) 5 €

Relaxatie
Relaxerende lichaamsmassage  (30min) 30 €

Relaxerende lichaamsmassage (45 min) 45 €

Relaxerende Lichaamsmassage (60 min) 60 €

Massage van gelaat, hals, nek, decolleté en rug  (35 min) 35 €

Massage rug (20 min) 25 €

Massage rug en benen (30 min) 30 €

Voet- en onderbeenmassage (20 min) 25 €

Mediterranean candle light massage (60 min) 65 €

Lichaamsverzorging: Sperience méditerrané
Lichaamspeeling met  massage (max. 45 min) 50 €

Lichaamspeeling met pakking (max. 60 min) 65 €

Epilaties
Wenkbrauwen 8 €

Bovenlip 8 €

Kin 8 €

Wangen 8 €

Wenkbrauwen, bovenlip 14 €

Wenkbrauwen, bovenlip en kin 22 €

Bovenlip, kin en wangen 22 €

Gelaat (wenkbrauwen, bovenlip, kin en wangen) 25 €

Oksels 15 €

Borst 18 €



  

Buik 15 €

Schouders 15 €

Borst, buik en schouders 45 €

Rug 20 €

Rug en schouders 30 €

Bovenarmen 12 €

Onderarmen 12 €

Volledige armen 22 €

Bikinilijn 18 €

Volledige bikini 28 €

Bovenbenen 15 €

Onderbenen 15 €

Volledige benen 28 €

Gelnagels
Gelnagels met verlenging (+/- 135 min) 60 €

Gelnagels op eigen nagel (+/- 110 min) 45 €

Bijwerking zowel met verlenging als op eigen nagel ( tussen 110 min en 
135 min)

45 €

Bijwerking  met verlenging (wanneer er een nieuwe verlenging moet 
gelegd worden, prijs per verlenging) (tussen 110 min en 135 min)

2 €

Gelnagels verwijderen met mini-manicure (45 min) 25 €


