gelaatsverzorgingen

Alle gelaatsverzorgingen zijn inclusief epilatie van de wenkbrauwen

Ahava
Mineral escapade (45 min)

47 €

Total rehydration (75 min)

63 €

Skin revival (75 min)

63 €

Mineral relief (75 min)

63 €

Uplift skin treatment (75 min)

75 €

Snelle oppepper voor de huid (reiniging / masker / nabehandeling)

Deze verzorging vol Dode Zee mineralen hydrateert het gelaat
en maakt de huid soepel.

Prestigieuze anti-age behandeling die de eerste tekenen
van veroudering bestrijdt.

Deze behandeling zal op efﬁciënte wijze de gevoelige huid en
huidproblemen aanpakken. De huid wordt gekalmeerd en terug
in balans gebracht.

Deze liftende en verstevigende verzorging voorziet de huid van
positieve energie. Je huid is na deze behandeling gehydrateerd,
gevoed en opnieuw in evenwicht. De verzorging is meer bepaald
voor de mature huid.

Maria Galland
Modelage (75 min)

80 €

Cocon (75 min)

70 €

Thalasso (75 min)

72 €

Basisgelaatsverzorging (75 min)

65 €

Dé behandelingsklassieker van Maria Galland.
Een zichzelf verwarmend mineralen masker, dat door het thermische
effect ervoor zorgt dat de werkstoffen optimaal worden opgenomen
door de huid.

Een weldadig schuimmasker omhult het gezicht als een cocon.
Dankzij een exclusief massageritueel zorgt dit voor pure ontspanning.

Een aangenaam verkoelend masker met zeealgen. Verhoogt onmiddellijk de spankracht en vochtgehalte van de huid.

Klassieke gezichtsbehandeling voor jong en oud aangepast aan de
conditie van de huid.

Ahava lichaamsverzorgingen
Mineral balance back massage (50 min)

55 €

Mineral back massage (30 min)

30 €

Reiniging / peeling / zuiverend masker / massage / hydratering

Massage / hydratering

epilaties
Wenkbrauwen
Bovenlip
Bovenlip & kin
Volledig gelaat
Onderarmen
Volledige armen

hand- en nagelverzorging
7€
7€
10 €
16 €
14 €
18 €

verven
Wenkbrauwen
Wimpers
Wenkbrauwen &
wimpers

12 €
12 €
20 €

20 €
25 €
35 €
8€
11 €
15 €

voetverzorging
Pedicure
Pedicure + lakken
Pedicure + gellak
Voet- en onderbeen
massage (15 min)

25 €
30 €
45 €
15 €

Als surplus bij een gelaatsverzorging
10 € i.p.v. 15 €.

ontharingen
Onderbenen
Benen volledig
Bikini
Oksels

Manicure
Manicure + lakken
Mini-manicure + gellak
Lakken
Parafﬁne
Gellak verwijderen +
naverzorging

18 €
30 €
11 €
11 €

