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Voor vrijblijvende informatie kunt u vanzelfsprekend altijd bij 

ons terecht. 

 Welkom bij Jolie Centrum voor 
Huidverbetering 

 

Wij zijn Marly en Mireille uw erkend 
gediplomeerde huidspecialisten.  
Met onze ruime en jarenlange ervaring 
willen wij u graag adviseren welke 
behandeling het beste bij u past. 
In deze brochure vind u onze salon-
menukaart met beknopte informatie. 
Wilt u meer weten, wij geven u graag persoonlijk meer informatie. 
 

COMPUTERGESTUURDE HUIDANALYSE 
 

Om uw huid goed te kunnen beoordelen beschikken wij over zeer 
geavanceerde apparatuur om een optimale huiddiagnose te maken. 
De MACvision maakt een scan van de huid met gebruikmaking van wit licht 
en UV licht en is uitgerust met speciale software om de status van de huid 
weer te geven. Op deze manier kunnen we rimpels en oneffenheden in kaart 
brengen en een goed resultaat van de behandelingen laten zien. 
De MACsensor bevat sensoren en een microscoopcamera. 
De sensoren testen het vetgehalte, vochtgehalte, verhoorning, pigmentatie, 
elasticiteit en de PH-waarde (zuurgraad) van uw huid 
De microscoopcamera vergroot het huidbeeld 50 maal en daarmee kunnen 
we de verhoorning (dode huidcellen) en het vetverlies bepalen. 
 

TOTALE HUIDANALYSE 
We maken een complete scan van uw huid met behulp van de MACvision, MACsensor 
en de microscoopcamera. Hiermee maken we voor u een behandelplan op maat 
 €   75,- 

DEEL ANALYSE 
Met behulp van de MACsensor of de MACvision maken we een korte huidanalyse.  
 €   45,- 

ZONNEBRAND METING 
Met een speciale melaninesensor kunnen we precies bepalen, waar u ook op vakantie 
gaat en in welk seizoen dan ook, wat voor zonnecrème u het beste kunt gebruiken.
 €   30,- 
Bij behandelingen en/of aanschaf van producten krijgt u de huidanalyse van 
ons cadeau. 
 

NATUURLIJK RITME 
 

De huid heeft gemiddeld een vernieuwingsproces van 28 dagen. 
Voor een maximaal onderhoud adviseren wij u daarom elke 4 tot 5 weken een 
behandeling. 
 

Informeer naar de mogelijkheden voor jaarplanning en gespreide betaling en 
profiteer van aantrekkelijke kortingen op het totale programma. 
 

Noem ons uw beschikbare tijd en wensen, dan creëren 
wij de allerbeste intensiefbehandeling op maat! 
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GEZICHTSBEHANDELINGEN 
 

MEET & TREAT    (75 min) 
 

Deze behandeling is speciaal samengesteld om u de kans te geven 
om onze werkwijze, producten en schoonheidsspecialisten te leren 
kennen. Als eerste luisteren wij naar uw wensen, wat wilt u met uw 
huid en uiterlijk. Vervolgens maken we een huidscan om uw huid 
in kaart te brengen en volgt er een eerste korte behandeling. 
Afhankelijk van uw wensen en uw huidbeeld krijgt u van ons het 
beste advies om uw huid optimaal te verzorgen.  €  70,- 
 

GATINEAU TREATMENTS 
 

FLASH TREATMENT                                        (30 min.) 
Snelle, korte behandeling aangepast op de behoeften van uw huid.  €    47,50 
 

REBALANCING TREATMENT                        (60 min) 
Korte behandeling toegespitst op de behoeften van uw huid.  €    78,- 
 

INTENSIVE TREATMENT                               (90 min.) 
Complete gezichtsbehandeling, toegespitst op de behoeften van 
uw huid. €  107,50 
 

SPECIAL ANTI-AGE TREATMENT               (100 min) 
Complete gezichtsbehandeling incl. oogmassage en oogmasker, 
toegespitst op de behoeften van uw huid met de nadruk op 
anti-ageing.  €  135,- 
 

EXTRA INTENSIVE TREATMENT                (105 min) 
Complete gezichtsbehandeling, inclusief korte rugmassage en  
paraffine handpakking. €  132,50 
 

Bij deze treatments kan aanvullend worden toegevoegd: 
 

OOGMASKER GATINEAU €   13,50 
OOGMASKER PASCAUD (extra hydratatie + anti-rimpel) €   18,50 
 

MAKE-UP 
 

MAKE-UP BEHANDELING 
Reiniging, dagverzorging, complete make-up     (30 min.) €   47,50 
 

AVOND MAKE-UP 
Reiniging, beauty-flash ampul, complete make-up       (40 min.) €   58,50 
 
BRUIDS MAKE-UP 
Reiniging, beauty-flash ampul, complete make-up       (40 min.) €   90,50 
Incl. proef make-up            (ca. 50 min.) 
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 GEZICHTSBEHANDELINGEN 
 

HUIDVERBETERING 
 

PASCAUD TREATMENTS 
 

Noem ons uw beschikbare tijd en wensen, dan creëren wij de allerbeste 
intensiefbehandeling op maat! Hoe meer tijd u heeft hoe intensiever wij de 
behandeling kunnen maken. Maak hieronder een keuze uit de behandeltijden 
en wij passen de behandeling volledig aan op uw behoeften en uw huid: 

QUICK FLASH TREATMENT                              (30 min.)  €   68- 
 

FLASH TREATMENT                                             (45 min.)  €   84,- 
 

RADIANCE TREATMENT                                    (60 min.)  €  107,50 
 

SUPERIEUR TREATMENT                                   (90 min.) €  159,- 
 

EXCELLENT TREATMENT                                  (120 min.) €  200,- 
 

SPECIAL TREATMENT                                          (150 min.) €  244.- 
 

PASCAUD WAVE 
 

De PascaudWave is een apparaat met Bi- en Mono polaire Radio Frequentie 
technologie, om in het cosmetisch-medische bereik te werken. 
Deze nieuwste ontwikkeling van de RF betekent een doorbraak in 
huidverbeterende behandelingen en is een pijnloos alternatief voor  
drastische esthetische ingrepen. 
 

HOE WERKT HET? 
De huid wordt gemasseerd met een kop die een specifieke Radio Frequentie 
uitzendt. Deze frequentie wordt in de huid omgezet in warmte. Bij voldoende 
warmteontwikkeling in de huid komen er speciale stoffen vrij: de zogenaamde 
Heat Shock Proteïns. Deze stoffen zorgen op hun beurt voor een aanmaak 
van collageen. Collageen is de bouwstof van de huid die hierdoor steviger en 
compacter wordt. Dit proces is klinisch bewezen en reeds na 1 behandeling is 
het resultaat al zichtbaar! Door meerdere Pascaud Wave behandelingen wordt 
het resultaat versterkt. 
 

EFFECTEN OP LICHAAM EN GEZICHT: 

• Strakkere huid (gezicht, hals, lichaam) 

• Stevigere contouren 

• Fijnere huidstructuur 

• Minder rimpels 

• Effectief tegen acné 
 

Het prettige van deze behandel techniek is, dat er zowel een volledig gelaat 
behandeld kan worden als een deel van het gelaat, bijv de oogcontouren of de 
hals. 
Zie prijslijst hierboven. 
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GEZICHTSBEHANDELINGEN 
 

HUIDVERBETERING 
 

PEELING  
 

Omdat de huid zich constant vernieuwd is het uiterst belangrijk om de dode 
huidcellen regelmatig te verwijderen. Dode huidcellen zijn net een 
uitgedroogde spons, zet je deze in een bak water dan is het spons vol en bakje 
leeg. Kortom, je hebt meer profijt van al je producten als deze dode huidcellen 
zijn verwijderd. Hiervoor hebben we onze peelings. Met onze zeer 
doeltreffende behandelingen kunnen we ieder huidtype optimaal behandelen 
met als resultaat een frisse huid met een gezonde glow! 

 

Een peeling wordt tijdens iedere behandeling uitgevoerd. 
Maar voor een topresultaat hebben we speciale peelingprogramma’s 
bestaande uit 4 behandelingen 1 x per week. 
 

Fruitzuurpeeling met masker   (30 min.) €  352,70 
 

+ IPL Huidverbetering of Bindweefselmassage  (45 min.) €  452,70 
 

+ IPL Huidverbetering en Bindweefselmassage  (60 min.) € 532,70 
 

Dit is inclusief een Deto-X kuur om de huid van binnenuit te zuiveren en een 
24 daagse ampullenkuur v0or thuis als nachtverzorging t.w.v € 152,70. 

 
 

PASCAUD SYNATURE  
 

EEN BETERE HUID IN EEN HANDOMDRAAI 
 
Pascaud Synature is een zeer innovatieve behandeling voor huidvernieuwing. 
Synature combineert het beste van de mens en het beste uit de natuur. 
 
Fantastische resultaten op het gebied van: 

• Fijne huidstructuur: Poriën en fijne rimpels worden minder 
zichtbaar 

• Frisse en egale teint: Vale kleur en pigmentvlekken verminderen 
• Soepele huid: Diepe hydratatie en betere opname van producten 
• Anti-ontsteking: Tegen acne, schilfering en onzuiverheden 

 
Geschikt voor alle huidtypes en huidtinten.  
Na de behandeling ontvang je de Homekit met alle producten om je huid 
gedurende minimaal 7 dagen te verzorgen. 
 
PASCAUD SYNATURE TREATMENT  (75 min.) € 230,- 
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GEZICHTSBEHANDELINGEN 
 

HUIDVERBETERING 
 

DERMA-OXY ZUURSTOF THERAPIE 
 

BASIS TREATMENT                (45 min.) 
Reiniging, intiensief serum inwerken dmv zuurstof therapie €   84,- 
 

PLUS TREATMENT                 (60 min.) 
Uitbreiding op de BASIS treatment met een intensieve peeling voor 
een nog betere opname van de werkstoffen die in het serum zitten. €  105,- 
 

SUPREME TREATMENT        (75 min.) 
Uitbreiding op de PLUS treatment met LED-licht therapie voor 
extra stimulatie van de collageen aanmaak. €  134,- 
 

ACNÉ BEHANDELING 
Voor de huid met puistjes en onzuiverheden. 

 

ACNE TOTAAL BEHANDELPLAN                               prijsopgaaf volgens offerte 
Wij zijn gespecialiseerd in acnébehandelingen en kunnen een 
behandelplan opstellen volgens het verloop van acné. 
Het onzorgvuldig uitknijpen van puistjes of krabben, 
werkt ontstekingen en littekens in de hand. 
Doe dit dus nooit zelf, maar laat ons het doen. 
De oorzaak, ernst en manier van behandeling is bepalend voor 
het effect.Wij kunnen de meeste vormen van acne doeltreffend 
behandelen. Het behandelplan bestaat uit behandelingen en 
produkten voor thuisgebruik. 
 

ACNE QUATROLITE BEHANDELING              (30 min.) €   61,50 
Quatrolite LED therapie voor het doden van bacteriën die acne 
veroorzaken. 
Dieptereiniging, onzuiverheden verwijderen. Voor actieve acne. 
 

Kuurbehandeling 10 behandeling 2 x per week € 540,- 
 

ACNE FRUITZUURPEELING BEHANDELING    (45 min.) €   84,- 
Salicylpeeling, onzuiverheden verwijderen, masker om de huid 
te kalmeren. 
 

ACNE NA-BEHANDELING    (45 min.) €   84,- 
Dieptereiniging, onzuiverheden verwijderen, 
Acné Laser om te kalmeren. 
Als onderhoudsbehandeling bij passieve acné. 

 

Door onze registratie is het mogelijk om uw acnebehandelingen 
vergoed te krijgen van de Zorgverzekeraar. 
Deze vergoeding is afhankelijk van uw verzekeringspakket en 
kunt u nalezen in uw polis. 
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HUIDVERBETERING 
 

RIMPELBEHANDELING 
 

Rimpelbehandeling d.m.v. BioSkinSmoothing & BioSkinJetting. 
Dit is rimpelcorrectie zonder inspuiting. 
Een biologisch alternatief voor “fillers”. 
Beginnende rimpels verdwijnen met 3 tot 5 behandelingen, 
bij duidelijke rimpels zijn meerdere behandelingen noodzakelijk. 

 
BIOSKINSMOOTHING/BIOSKINJETTING 

Behandeling (45 min.) €   84,50 
 
Set voor- en nabehandelings crème €   59,25 
 
Kuur 5 behandelingen € 447,- 
Inclusief set voor- en nabehandelingscrème 
 
Kuur 7 behandelingen € 595,- 
Inclusief set voor- en nabehandelingscrème 
 
 

SPECIALISATIES 
 

ANBOS GEREGISTREERD 
 

BINDWEEFSELMASSAGE    (20 min.) €   54,50 
Geregistreerde ANBOS specialisatie. 
Massage techniek toegespitst op het verbeteren van de huidstructuur, 
doorbloeding en werkt op elasticiteit en maakt de huid steviger. 
Zeer effectieve behandeling tegen rimpels en littekens van acné.  
 
KUUR BINDWEEFSEL MASSAGE 10 behandelingen € 495,- 
1 behandeling per week 
 
ACNE BEHANDELING -> zie pagina 6 
 
LYMFEDRAINAGE        (30 min.) €   72,50 
Vermindert vochtophoping onder andere bij de ogen. 
Ideaal bij zwellingen en na plastisch chirurgische ingrepen. 
 

SHIATSU MASSAGE      (30 min.) €   60,- 
Oosterse drukpunt massagetechniek. 
Ideaal voor hoofdpijnklachten en stressgerelateerde problemen. 
 
 
Pagina 6 

 HUIDVERBETERING 
 

L3-LASER LIFTEN EN VERSTEVIGEN 
 

Behandeling met de L3-laser is geschikt voor alle huidtypes en huidkleuren. 
Een infrarood pulserende diode laser om de huid veilig, pijnloos en direct 
zichtbaar te liften. Ook wel koudlaser genoemd. Tevens geschikt voor 
lymfedrainage (o.a. vochtwallen onder de ogen) èn de nabehandeling van 
cosmetische ingrepen. De L3-laser werkt op de stofwisseling van de cel. 
Een kuur van tien behandelingen, twee behandelingen per week, zorgt 
uiteindelijk voor zeer lang aanhoudende resultaten maar zelfs na één 
behandeling is er duidelijke verbetering zichtbaar. 
L3 Laser is toepasbaar voor: 

• Lifting van het gezicht 
• Vochtwallen onder de ogen, bloeduitstorting/blauw oog 

• Vochtophoping gezicht 
• Verstrakking oogcontouren 
• Rimpels (eventueel in combinatie met BioSkinJetting) 
• Nabehandeling van sterke peelingbehandelingen 
• Nabehandeling cosmetische chirurgie  

• Acne 
BEHANDELING L3 LASER  (10 min) €     37,50 
BEHANDELING L3 LASER  (20 min) €     72,50 
BEHANDELING L3 LASER  (volledig gezicht 45 min) €   132,50 
KUUR L3 LASER 
 (10 behandelingen volledig gezicht à 2x per week) € 1100,- 

 

QUATROLITE-LED THERAPIE 
 

Quatrolite is een apparaat op basis van infraroodtherapie en chromotherapie, 
uitgerust met vier lichtbronnen en kent verschillende programma’s om de 
huidconditie te verbeteren. 
De lichtbronnen kunnen voor verschillende doeleinden worden ingezet. 

• Infraroodtherapie zorgt voor herstellende energie, doorbloeding, 
productie van elastine en collageen, cel herstel/opbouw, weefsel 
(her)opbouw en stimulatie van het celmetabolisme. 

• Chromotherapie bestaat uit (een combinatie van) rode, groene en 
blauwe LEDs. Afhankelijk van de gewenste beautyoplossing, zoals 
cosmetische activatie, toning-up hals, pre-peeling.  

Met de quatrolite kan een intensieve behandeling worden gegeven om de  
hals te verstevigen. 
DEEL BEHANDELING (12 min.) €     29,50 
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BODY-WIZARD 
 

CRYOLIPOLYSE 
LOKAAL VET BEVRIEZEN 

 

Revolutionaire afslankmethode 
 

Wat is cryolipolise? 
Bij cryolipolise bevriezen we lokaal vet met de body wizard. Het lichaam voert 
het vet en de dode cellen op een natuurlijke manier af. Geen naalden, geen 
dieet en geen hersteltijd! De bozy wizard stelt de vetcellen bloot aan 
extreme kou en vermindert zo het aantal vetcellen. En … vetcellen die er niet 
meer zijn, kunnen ook niet groeien. 
 
Hoeveel behandelingen heb ik nodig?  
De behandeling duurt ongeveer 1 uur en over het algemeen is men na 3 
behandelingen tevreden met het resultaat. Tussen de behandelingen zit een 
rustperiode van 8-12 weken. Het duidelijkste resultaat is meestal na een 
periode van 2-4 weken zichtbaar.  Afhankelijk van onder andere de levensstijl 
wordt gemiddeld 1 onderhoudsbehandeling per jaar geadviseerd. 
 
Tijdens de behandeling van 1 uur kunnen we maximaal 4 locaties behandelen. 
Dit noemen we plaatsingen.  
 
Wat voel ik ervan?  
Wij plaatsen een gelpad op het te behandelen gebied, waarna de huid vacuüm 
wordt gezogen. Dit kan zorgen voor een trekkend gevoel. Daarna warmt de 
Body Wizard het doelgebied enkele minuten op om vervolgens gericht te 
koelen. Dit kan in het begin erg koud aanvoelen, maar dit zal meestal na 10 
minuten verdwijnen. Veel mensen lezen tijdens de sessie een boek of 
internetten.  
 
Welke delen van het lichaam kunnen behandeld worden? 
De Body-Wizard cryolipolyse wordt voornamelijk ingezet voor de buik, ‘love 
handles”, billen, bovenbenen en armen. Maar ook het behandelen van een 
onderkin is mogelijk. 
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MEDISCHE ONDERBOUWING 
 

De cryolipolyse behandeling 
wetenschappelijk onderbouwd 

 
Klinisch onderzoek onder honderden patiënten heeft aangetoond dat 
cryolipolyse een effectieve manier is om vet te verminderen, zonder het risico 
en de hersteltijd van een operatie/chirurgische ingreep. Het resultaat is een 
zichtbare natuurlijk ogende vetreductie in de behandelde gebieden. 
 
De wetenschappelijke technologie ‘cryolipolyse’ vormt de basis van de Body-
Wizard. Het cryolipolyseproces werd ontdekt door de dermatologen 
dr. Dieter Manstein en dr. R. Rox Anderson, verbonden aan het Wellman 
Center for Photomedicine, Massachusetts General Hospital in Boston (VS), 
een ziekenhuis dat geliëerd is aan Harvard Medical School. 
 
Hun eerste onderzoeken, welke in november 2008 gepubliceerd zijn in het 
vaktijdschrift Lasers in Surgery and Medicine, toonde aan dat onderhuidse 
vetcellen van nature gevoeliger zijn voor effecten van kou en bevriezing dan 
ander omliggend weefsel. Onderzoeken uitgevoerd door Harvard en door 
andere expertisecentra bevestigden dat wanneer vetcellen gedurende een 
langere periode worden blootgeteld aan nauwkeurig gedoseerde kou deze 
cellen geleidelijk zullen afnemen en verdwijnen. Dit proces wordt 
“geïnduceerde apoptose” genoemd. 
 
Wat kost het? 
per plaatsing       €   175,- 
 
PAKKETPRIJZEN 
Deze zijn gebaseerd op 3 behandelingen om de 10 weken 
 
Pakket 1        €   485,- 
1 plaatsing per behandeling incl. 1 fles Cosbeau slimming serum 
 
Pakket 2       €   965,- 
2 plaatsingen per behandeling incl. 1 fles Cosbeau slimming serum 
 
Pakket 3       € 1445,- 
3 plaatsingen per behandeling incl. 1 fles Cosbeau slimming serum 
 
Pakket 4       € 1925,- 
4 plaatsingen per behandeling incl. 1 fles Cosbeau slimming serum 
 
Bij de pakketprijzen dient het volledige bedrag te zijn voldaan bij de eerste 
behandeling anders vervalt de korting en wordt er per plaatsing afgerekend! 
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VERWIJDEREN VAN: 
 

COMEDONEN ( meeëters)           (per 15 min.) €   26,75 
MILIA (gerstekorrels)                    (per 15 min.) €   26,75 
COUPEROSE en bloedblaasjes    (per 15 min.) €   41,50 
FIBROMEN (steelwratjes, ouderomswratjes)      (per 15 min.) €   41,50 
 

VERVEN 
 

VERVEN WIMPERS €   24,- 
VERVEN WENKBRAUWEN €   24,- 
VERVEN WIMPERS EN WENKBRAUWEN €   36,- 

 

ONTHAREN  
 

EPILEREN WENKBRAUWEN    (per 15 min.) €   19,- 
HARSEN: 

• KIN OF BOVENLIP €   11,75 
• GEZICHT €   35,75 
• BIKINILIJN €   27,50 
• OKSELS €   27,50 
• BIKINLIJN UITGEBREID €   44,- 
• BUIK €   27,50 
• BINNEN DIJBEEN €   30,- 
• BOVENBENEN ACHTER €   30,- 
• ONDERBENEN OF BOVENBENEN €   47,- 
• BENEN GEHEEL    (exclusief bikinilijn) €   80,- 
• ARMEN €   41,50 
• RUG (half) OF BORST €   41,50 
• RUG VOLLEDIG €   80,- 

 

DEFINITIEF ONTHAREN 
 

ELEKTRISCH ONTHAREN 
Diathermie of Blend  1ste 5 min. €   18,- 
Per volgende 5 min. binnen 1 behandeling. €     9,50 
 

IPL ontharings methode met licht therapie 
Prijsopgaaf volgens offerte. 
Behandeling hiervan is alleen mogelijk na een zorgvuldig intake gesprek. 
Intake gesprek €   25,- 
Kosten intake gesprek aftrekbaar bij eerste behandeling. 

 
Door onze registratie is het mogelijk om uw ontharingsbehandelingen vergoed 
te krijgen van de Zorgverzekeraar, afhankelijk van uw polisvoorwaarden. 
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 WAT KAN ER NOG MEER MET IPL 
 

HUIDVERJONGING 
 
De warmte-energie van de Medcos IPL stimuleert de aanmaak van nieuwe 
huidcellen waardoor uw poriën minder worden, kleine lijntjes vervagen en de 
textuur van uw huid verbetert, waardoor uw huid frisser en jonger oogt. 
Gemiddeld zijn 8 behandelingen nodig, met tussenpozen van 1 – 2 weken. 
Wij adviseren 1 onderhoudsbehandeling per 2 maanden om het resultaat te 
behouden, omdat het verouderingsproces van de huid altijd door blijft gaan. 
Het beste resultaat wordt behaalt door de IPL behandeling te combineren met 
1 van onze peelingbehandelingen. 
Behandelprijs vanaf:                                                                                           €  79,- 
 
COUPEROSE EN SPIDER NAEVI 
 
Storende verwijde bloedvaatjes op de benen (spider naevi ofwel ‘spinnetjes’) 
en storende verwijde bloedvaatjes op het gezicht (couperose) vervagen en 
verdwijnen met de Medcos IPL methode. De rode gestolde bloedcellen in de 
vaatjes absorberen het licht welke door de warmte ‘loskomen’. De rode 
storende bloedvaaatjes vervagen en verdwijnen met slechts enkele 
behandelingen. Gemiddeld zijn 3 behandelingen nodig, met tussenpozen van 
2 tot 4 weken. 
Behandelprijs vanaf:                                                                                           €  41,50 
 
PIGMENTATIE 
 
Met de Medcos IPL SHR kunnen enkele vormen van pigmentatie zeer effetief 
en veilig behandeld worden (denk aan ouderdomsvlekjes op bijv. de handen). 
De storende pigmentvlekken worden verwijderd door het gepulseerde licht dat 
middels een filter van 520 NM wordt overgebracht op de te behandelen 
locatie. Na iedere behandeling zult u resultaat zien en gemiddeld zijn 1-3 
behandelingen nodig. 
Behandelprijs vanaf:                                                                                           €  41,50 
 
ACNE 
 
Het veilige licht van de MedCos IPL vernietigt de bacterie P. Acnes waardoor 
de huid tot rust komt en de acné zienderogen vermindert. Het noodzakelijke 
aantal behandelingen is afhankelijk van de ernst van de acné. 
Gemiddeld zijn 8 behandelingen nodig, met tussenpozen van 1-2 weken. 
Behandelprijs vanaf:                                                                                           €  59,- 
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HAND EN NAGEL VERZORGING 
 

MANICURE              (40 min.) 
Complete verzorging van de nagels, nagelriemen en handen. €   55,- 
 

PARAFFINE HANDPAKKING          (25 min.) 
Hydraterende en voedende handpakking voor zijdezachte handen. €   23,50 
 

LUXE MANICURE            (75 min.) €   73,- 
Inclusief handpeeling, uitgebreide massage en handpakking. 
Tegen droge handen. Werkt verstevigend en maakt de handen zijdezacht. 
 

NAGELS MODELLEREN               (20 min.) 
Nagels van de handen worden zorgvuldig geknipt en gevijld. €   30,- 
 

LAKKEN VAN DE NAGELS              (15 min.) 
Nagels van de handen of de teennagels worden zorgvuldig voorzien van een 
basislak, 2 lagen kleur en een topcoat voor langdurig resultaat. €   18,- 

 

VOETVERZORGING 
 

VOETREFLEXZONEMASSAGE           (45 min.) 
Zeer ontspannende voetmassage door gebruik te maken van  
drukpunten en reflexzones.  €   59,- 
 

UITGEBREIDE PEDICURE       (45 min.) €   58,50 
Nagels knippen en afwerken, nagelriemen verzorgen, ingegroeide nagels 
behandelen, eelt en likdoorns verwijderen, voetmassagebad en voetmassage. 
 

MEERWERK TIJDENS PEDICURE       (per 15 min.)                            €  18,- 
Indien er extra lang werk is aan bijvoorbeeld ingegroeide nagels, 
likdoorns, etc. wat we binnen de normale werktijd niet kunnen behandelen. 
 

KORTE PEDICURE               (25 min.) €   32,- 
Nagels knippen   of   likdoorns verwijderen   of   ingegroeide teennagels 
behandelen   of eelt verwijderen. 
 

BS-SPANGEN per stuk             (20 min.) 
Nagelbeugel van kunststof die op de nagel geplakt wordt om ingroeiende nagels 
te begeleiden zodat ze niet meer kunnen ingroeien.  €   26,- 

 

DIVERSEN 
 

OORBELLEN AANBRENGEN €   19,50 
Inclusief oorknopjes naar keuze, voor- en nabehandeling. 
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WELLNESS 
 

LICHAAMS BEHANDELINGEN 
 
RUG-SCHOUDER-NEK MASSAGE     (30 min.)   €   47,50 
 
LICHAAMS PEELING        (30 min.)    
Verwijdert de dode huidcellen, stimuleert de doorbloeding.  €   47,50 
 
RUG BEHANDELING        (45 min.) 
Peeling van de rug, ontspannende rugmassage,  
doorbloedingstimulerende rugpakking.    €   69,- 
 
SPA-CABINE TREATMENT        (45 min.) 
Ontspannende lichaamsbehandeling d.m.v. hydrofusion, infrarood warmte, 
stoom, kleurtherapie, aromatherapie, kruidentherapie en vibratiemassage. Deze 
behandeling is uitermate geschikt voor spierpijn, reumatische pijn, 
gewrichtspijn en diverse huidproblemen.    €   69,- 
 

 

 

 

Wat is het SKIN register?  
 

De naam SKIN staat voor: 
Schoonheidssspecialisten KwaliteitsInstituut Nederland en is een 
onafhankelijk kwaliteitsinstituut voor schoonheidsspecialisten. 
Dit register toetst kennis, vakinhoud en professionaliteit en 
verplicht tot bij- en nascholing om deze kennis op peil te houden en is 
daardoor een waarborg voor kwaliteit. 
Alleen schoonheidsspecialisten die voldoen een deze eisen staan in 
het SKIN register. 
Iedereen kan dit register raadplegen op: www.skinregister.nl  
Door diverse specialisaties die wij hebben vallen wij onder de para-
medische zorgverlening en de bijbehorende wet WKKGZ. 
 
 
 

Onze openingstijden: 
                               dinsdag t/m vrijdag    9.00-12.00 en 13.00-17.30 uur 
                                zaterdag                       9.00-13.30 uur 
vrijdagavond behandelingen mogelijk op afspraak. 
zondag en maandag gesloten. 
 
Prijswijzigingen voorbehouden. 
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