
Behandelingen van het gelaat  
Gezichtsbehandeling Essential (60 minuten)
Verzorgende behandeling € 50,00 
Aangepast aan uw huidtype.
- Reiniging van het gelaat
- Dieptereiniging (peeling)
- Wenkbrauwen epileren en bovenlip harsen
- Verwijderen onzuiverheden (incl stoom)
- Ontspannende massage v/h gezicht
- Verzorgend masker
- Dag/nachtcrème

Hydraterende behandeling € 50,00 
Aangepast aan uw huidtype. 
 Zeer verfrissende behandeling die het vochtgehalte van de huid  

weer volledig herstelt, inclusief epileren.

Reinigende behandeling € 50,00 
Aangepast aan uw huidtype. 
- Reiniging van het gelaat
- Dieptereiniging (peeling)
- Verven en harsen
- Verwijderen onzuiverheden (incl stoom)
- Ontspannende massage v/h gezicht
- Verzorgend masker
- Dag/nachtcrème

Gezichtsbehandeling Skinvital (75 minuten) 
Basisbehandeling € 60,00 
Aangepast aan uw huidtype.  
- Reiniging van het gelaat
- Dieptereiniging (peeling)
- Wenkbrauwen epileren en bovenlip harsen
- Verwijderen onzuiverheden (incl stoom)
- Ontspannende massage gezicht/nek en decolleté
- Verzorgend masker
- Dag/nachtcrème
- Make-up
 Tijdens deze behandeling kan als extraatje een ampul of een speciaal masker  

worden aangebracht, de prijs wordt dan: € 65,00
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Gezichtsbehandeling Natural Defence  (90 minuten) 
Actifbehandeling € 70,00
Aangepast aan uw huidtype.  
- Reiniging van het gelaat
- Dieptereiniging (peeling)
- Wenkbrauwen epileren en bovenlip harsen
- Verwijderen onzuiverheden (incl stoom)
- Ontspannende massage gezicht/nek en decolleté + Ampul met specifieke  

werkstoffen van de Natural Defence-lijn
- Speciaal masker 
- Dag/nachtcrème
- Make-up
 Tijdens deze behandelingen kan een extra hars- en/of verfbehandeling worden 
 bijgeboekt voor € 5,00 per handeling. 

Gezichtsbehandeling voor de man  (60 minuten)   
Hydramatbehandeling € 50,00
Aangepast aan uw huidtype. 
- Reiniging van het gelaat
- Dieptereiniging (peeling) 
- Verwijderen ingegroeide baardharen en onzuiverheden
- Masker
- Dag/nachtcrème

Urban White of Dermapeel behandeling (60 minuten) € 95,00
 Huidverbeteringsbehandeling voor gezicht, hals en decolleté!

Huidverbeteringsprogramma van minimaal 3 behandelingen €  285,00 
 Afhankelijk van de huid kan een extra behandeling noodzakelijk zijn.
 Urban White maakt deel uit van een nieuwe generatie van huid verhelderende 

behandelingen die direct in de kern van de pigment-producerende cellen werkt 
door middel van de biologische depigmenterende bestanddelen. 
Het is een innovatieve strategie voor het depigmenteren van huidonzuiverhe-
den veroorzaakt door zon en veroudering (geïnduceerde pigmentatie) en om de 
natuurlijke teint te verhelderen van de donkere huid (genetische of constitutieve 
pigmentatie). 
Derma Peel is een cosmeceutische behandeling ontwikkeld om een diepgaande, 
intense peeling te bieden vergelijkbaar met de peelingbehandelingen uitgevoerd 
in de medische instituten.

 (Zie ook huidverbeterende behandelingen op de website)  
Derma Peel is bedoeld voor het behandelen van vroegtijdige veroudering, huid 
met onzuiverheden, acnélittekens en fijne expressierimpels. Het laat de huid 
meer stralen.

Overige behandelingen van het gelaat   
Hars-en verfbehandelingen 
Harsen bovenlip of kin  € 9,00
Harsen bovenlip en kin €  17,50
Verven wimpers of wenkbrauwen € 9,00
Wimpers en wenkbrauwen verven € 17,50
Wenkbrauwen epileren of harsen (model) € 11,00
Wenkbrauwen epileren en harsen/verven € 19,00
Wenkbrauwen epileren en harsen en verven € 27,50



Make-up
Dag of avond make-up € 15,00
Bruidsmake-up € 35,00
Bruidsmake-up (proef make-up + ampul) (make-up aan huis mogelijk) € 50,00
Bruidsarrangement € 95,00

Lichaamsbehandelingen
Handen 
Manicure (basisbehandeling) €  15,00 
Basisbehandeling incl pakking €  25,00
Basisbehandeling incl. lakken en massage €  25,00
Paraffinepakking €  15,00
Lakken en massage €  15,00

Voeten 
Pedicure € 25,00
Cosmetische pedicure (incl. scrub, pakking en uitgebreide massage) € 35,00
Pedicure (diabetische/reumatische voet) € 27,50
Losse modules € 10,00

Harsen
Harsen onderbenen € 25,00 
Harsen gehele benen € 45,00 
Harsen onderarmen € 25,00
Harsen oksels of bikinilijn € 17,50  

Hotstonemassage
Hotstonemassage gezicht en decolleté (25 minuten) € 22,50 
Hotstonemassage rug of achterkant benen (30 minuten) € 27,50
Hotstonemassage rug en achterkant benen (60 minuten) € 50,00 
Hotstonemassage gehele lichaam (75 minuten) € 65,00
Hotstonemassage inclusief lichaamspakking (90 minuten) € 75,00 
Hotstonemassage inclusief scrub en deelpakking (100 minuten) €  85,00 

Massagebehandelingen
Rug- en schoudermassage (30 minuten) € 25,00
Gezicht/nek en decolletémassage (30 minuten) € 25,00

Spasenses (massage met edelstenen) 
Gem-Thermal/Botanical Spice/Oriental Senses
 Remineraliserend programma (90 minuten/120 minuten) €  75,00/100,00
 Revitaliserend programma (90 minuten/120 minuten) €  75,00/100,00
 Oppepprogramma (120 minuten) € 100,00
 Drainerend circulatieprogramma (beenbehandeling met bosbes, 90 minuten)  € 75,00
 Ontkrampend ontspannend programma (rugbehandeling met gember, 90 min.) € 75,00
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