
Behandelingen en prijzen 2023: 
 

 Deelbehandelingen: 
 

 Epileren      € 11,50 

 Wimpers verven      € 13,50 

 Wenkbrauwen verven    € 13,50 

 Wimpers en wenkbrauwen verven  € 25,00 

 Bovenlip harsen     € 11,50 

 Kin harsen      € 11,50 

 Bovenlip en  kin harsen    € 21,00 

 Wangen harsen     € 11,50 

 Onderbenen harsen    € 28,50 

 Bovenbenen harsen    € 28,50 

 Gehele benen harsen incl. Bikinilijn  € 61,00 

 Oksels harsen     € 20,00 
 

 Gezichtsbehandelingen: 
 

 Hydramemory zonder massage   € 58,50 

 Hydramemory met massage   € 68,50 
 

Een diep hydraterende behandeling die resulteert in optimale hydratatie en een 
blijvend jeugdige uitstraling. Maakt de huid zijde zacht en gaat vroegtijdige 
huidveroudering tegen. 
 

 Remedy zonder massage    € 58,50 

 Remedy met massage    € 68,50 
 
Versterkende en verzachtende parfum vrije behandeling met een exclusief masker 
dat roodheid, irritatie en jeuk verminderd. 
 

 Recover touch zonder massage   € 58,50 

 Recover touch met massage   € 68,50 
 
Een voedende en vitamine rijke behandeling. Deze behandeling heeft een 
herstellende en beschermende werking. Voor iedere huid conditie geschikt. 
 

 Sublime skin double peel    € 75,50 
 
Een behandeling die de cel vernieuwing stimuleert en de tint van gelaat en hals 
verheldert. Dit dankzij de dubbele peeling gecombineerd met vitamine C. 
 
 
 
 



 

 Sublime skin active lift    € 90,00 
 
Een anti aging behandeling die verstevigend en liftend werkt voor gelaat en hals. 
Voor alle huidcondities met lijntjes en zichtbaar verlies van stevigheid en volume 
 

 Sublime skin deluxe lift    € 112,50 
 
Een anti aging behandeling die de huid verstevigd en lift. Gecombineerd met de 
dubbele fruitzuur peeling zorgt deze behandeling voor een verhelderende en cel 
vernieuwende werking. 
 

 Sublime skin eyemask     € 15,00 
 
Een speciaal oogmasker die aan iedere behandeling toegevoegd kan worden. Het 
masker verminderd de verschijning van donkere kringen, wallen en verzacht de fijne 
lijntjes en rimpels rond de ogen. 
 

 Skin regimen detox facial    € 75,50 
 
De perfecte behandeling voor iedereen die de huid wil bevrijden van pollutie en 
onzuiverheden. Deze behandeling zorgt voor een stralende en frisse teint. 
 

 Skin regimen urban longevity facial  € 75,50 
 
De perfecte remedie om de effecten van stress en versnelde veroudering tegen te 
gaan.  

 

 Cadeaubonnen: 
 
Maakt zelf een keuze uit de verschillende behandelingen, of geef een bedrag 
cadeau. Natuurlijk zal de bon stijlvol ingepakt worden. 


