
Manicure & Voetverzorging 

 
O.P.I. Mani Polish    € 14,50  
  20 min. 
(Nagels in model vijlen, nagellak)   
 

O.P.I. Manicure    € 25,50  
  40 min. 
(Nagelverzorging, nagels polijsten, handenscrub, handencrème, nagellak)     

 

O.P.I. Deluxe Manicure  € 32,50  
  55 min. 
(Nagelverzorging, nagels polijsten, handenscrub, handpakking op basis van paraffine, handencrème, 

nagellak)  

 

O.P.I. Mani / Pedi Gellak   € 25,50  
  30 min. 
(Let op! De Nagels dienen de gewenste lengte te hebben) 

(Nagelverzorging, nagels polijsten, Gellak)      

 

O.P.I. Pedi Polish    € 16,00  
  20 min. 
(Nagels in model vijlen, polijsten, nagellak)  
 

O.P.I. Mini Voetverzorging   € 25,50 
  45 min. 
(Nagelverzorging, nagels polijsten, voetenscrub, voetencrème, blanco nagellak) 

 

O.P.I. Voetverzorging   € 32,50 
  60 min. 
(Nagelverzorging, nagels polijsten, eelt verwijderen, voetenscrub, voetencrème, nagellak) 

 

O.P.I. Deluxe Voetverzorging  € 40,50 
  80 min. 
(Nagelverzorging, nagels polijsten, eelt verwijderen, voetenscrub, voetenmasker, voetenpakking op basis 

van paraffine, voetmassage, voetencrème, nagellak) 

 
Aanvulling op de behandeling 

Nail polish     €   5,50 

Hand/voetpakking op basis van paraffine €   8,00 

Hand/voetmassage     €   5,50    

Gellak      € 10,00 
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 Behandeling op afspraak 

 

 
 

 



Facial 

 
Aesthetico Mini facial   € 37,00  (Geschikt voor alle huidtypes) 

  40 min. 
(Dieptereiniging, oneffenheden verwijderen, masker, intensief verzorgende crème) 

 

Aesthetico Deep cleansing facial    € 44,50  (Geschikt voor alle huidtypes) 

  55 min. 
(Dieptereiniging, oneffenheden verwijderen, massage, masker, intensief verzorgende crème)    

 

 

Aesthetico Ultrasound therapie    € 52,00 (Geschikt voor de rijpere huid) 

  45 min. 
(Doel van de behandeling: Het celmetabolisme wordt geactiveerd en gestimuleerd. Dit resulteert in een 

betere doorbloeding, optimale lymfedoorstroming, afvoer van toxins, versteviging van de huid)  

 

 

Diamond-dermabrasie    € 29,50 (Geschikt voor alle huidtypes) 
  30 min. 
(Reiniging m.b.v. skinscubber, oneffenheden verwijderen, diamond-dermabrasion, intensief verzorgende 

crème) 

Bij een diamond dermabrasie behandeling wordt de huid "geslepen", waardoor er een zeer 

dun laagje huid wordt verwijdert, waaronder een nieuwe, frisse huidlaag zit.  

 

 

Fruitzuurpeeling behandeling    € 55,00 (Geschikt voor huidverbetering) 
  35 min. 

Een fruitzuurpeeling is een intensieve peeling welke inwerkt op uw huid en zorgt voor 

schilfering en verwijdering van de bovenste huidlaag. Hierdoor wordt de zuurmantel van 

de huid (pH-waarde) gestabiliseerd. Een fruitzuurpeeling heeft een reinigend en verjongend 

effect en zorgt voor huidverbetering  
 

Indien een fruitzuurpeelingkuur wordt gevolgd van tenminste 4 behandelingen betaald u 50,- per 

behandeling 

 

 

 

Ayurveda Brightening treatmeant   € 47,00  (Geschikt voor alle huidtypes) 

  50 min. 
(Dieptereiniging, oneffenheden verwijderen, massage, masker, intensief verzorgende crème)   
 

 

 

 

 

Aanvulling op de behandeling 

Harsen v/d wenkbrauwen   €    7,00 

Harsen v/d bovenlip    €    5,00 

Harsen v/d kin     €    7,00 

Wimpers verven    €    8,00 

Wenkbrauwen verven    €    8,00 

 

Apart  

Harsen v/d wenkbrauwen   €    8,50 

Harsen v/d bovenlip     €    8,00 

Harsen v/d kin     €    8,50 

Wimpers verven    €  11,50 

Wenkbrauwen verven    €  11,50 

  

 

 

Body Treatment 

 
Harsen 
Onderbenen     € 17,00 

Bovenbenen     € 17,00 

Onder- en bovenbenen     € 29,50 

Bikinilijn     € 15,50 

Brazilian wax     € 19,50 

Oksels      € 13,00  

Armen      € 17,00 

Rug      € 17,00 

Borst      € 17,00 

 

 

Back massage      € 24,50  
 30 min.  

 

Neck and shoulder massage    € 16,50        
  20 min. 
 


