
                                                                                                                                                                                                                         

                                              Massages 

        30 min                60 min              

 Ontspanningsmassage                                                             €25                        €45 

  Fricties en drukpuntbehandeling  

  worden toegepast indien nodig. 

 Hotstonemassage                                                                       €25                        €45  

 

 Cupping massage                                                               €25                        €45  

 (rug/armen/benen) 

 

Sportmassage                                                                                €25                        €45                                   

 Fricties en drukpuntbehandeling       
 worden toegepast indien nodig.   
 

Kruidenstempel massage lichaam                                          ----                         €45 

Kruidenstempel massage gelaat                                           €25                         ---- 

 

Hot Chocolade Massage                                                    ----                    €45 
(Chocoladescrub, chocoladepacking rug, massage)                                               
Hot Chocolade Gelaat                                                        €25                     ---- 
(masker, massage, dag-of nachtverzorging)     
 

Zwangerschapsmassage                                                   ----                     €45 
(speciaal tarief voor abonnement 9m) 
                                                                       
                                                                                                      Zithouding             Liggend + rug 

                                                                                                        20 min                       30 min 

Nek- Schoudermassage                                                          €20                            €25  

 
Gezichtsmassage      
                                                         €20                                                                                                                                                                                                               

Gezichtsmassage “Me Time” (pure verwennerij)   €45                                             

(incl. scrub, masker, serum, dag- of nachtverzorging) 

 

Cupping massage gelaat                                                     €30                                  

(gelaat en decoleté, incl. serum, dag-/nachtcreme) 

 

 



 

 

 

Handmassage                                                            €25   

(incl. handserum en anti age handcreme) 

 

Keratinebehandeling Handen                                            €35 

(incl.handscrub, verzorgen van nagels, handmassage ) 

 

Handmassage “Me Time” (pure verwennerij)              €45 
(incl. scrub, masker, serum, anti age handcreme) 

 

                         

                                                   Pedicure 

    

Basisbehandeling                                                              €20 
(nagels knippen, verzorging nagelwal, verwijderen van eelt)  
 

 

Gespecialiseerde Voetverzorging                                   €25 
(basisbehandeling, verzorging van medische aandoeningen, zoals ingegroeide nagels, 

Likdoorn, schimmelnagel, e.d.) 

 

Spa Pedicure “Me Time” (pure verwennerij)             €45 
(een voetbadje, een scrub, een pedicure behandeling, een voetmasker, massage, balsem) 
 

Voetmassage                                                                     €25 
(een voetbadje, ontspannende massage van onderbenen en voeten, balsem) 

 

Keratinebehandeling Voeten                                               €35 

(icl. scrub, verzorgen van nagels, voetmassage) 

 

Nagels lakken tijdens pedicure behandeling             €7.50 

 

Nagels lakken zonder pedicure behandeling             €15 

 

 

 

 



 

 

                              Suikerontharing  

 

Wenkbrauwen                                        € 9 

Bovenlip                                                   € 9 

Kin                                                             € 9      

 

Volledige armen                                     € 25 

Onderarmen                                           € 20 

Oksels                                                       € 15 

 

Bovenbenen & dijen                              € 28 

Onderbenen                                            € 28 

Volledige benen                                      € 48 

 

Bikini naast slip                                        € 15 

 

Abonnement volledige benen               € 30 
(enkel geldig als u binnen 4 weken terugkomt en in tussentijd zelf niet geschoren heeft) 

 

 

Pakketprijs                                                 € 63 
(u komt terug binnen de 4 weken en kiest zelf welke zones gesuikerd mogen worden, maximum tijd 1h ) 

 

 

Heren 

Rug/ Borst                             € 40 

Oksels                                                                  € 20 

Volledige benen                                        € 50                                                               

 

 
 


