
SKINCARE 
Flash Treat    [30 min]  €39 
Doeltreffende gelaatsverzorging met de meest geconcentreerde formules. Ideaal voor dames  
en heren. Geeft onmiddellijk ‘glow’ aan je gelaat! 

The Classics   [60 min]  €65 
Gelaatsverzorgingen met een specifieke werking die het evenwicht herstellen; verminderen 
van roodheid, gevoeligheid, acne, dehydratatie,… 
Anti-Aging    [90 min]  €80 - €95 
Voor elke stap in het verouderingsproces, de juiste behandeling. 

For Men    [60 min]  €65 
Geeft energie en verwijdert afvalstoffen. Meest geavanceerde behandeling tegen vermoeide 
huid. Een relaxerende, zuiverende gelaatsbehandeling speciaal voor mannen. 

Refresh your Eyes  [30 min]  €25 
Behandeling voor oogcontouren. Vermindert expressielijnen en rimpels. Klaart de oogopslag 
op. Pakt doeltreffend oogzakken en wallen aan. 

 
MAKE-up 
Flash Make-up    €15 
Dagmake-up    €25 
Avond/Feestmake-up   €35 
Bruidsarrangement   prijs op aanvraag 
Fotoshoot     prijs op aanvraag 
Catwalkproject    prijs op aanvraag 
 
Make-up workshop   €60/pers. 
Je ontvangt bij je make-up workshop een tegoedbon van €25 die je kan 
gebruiken voor je productaankopen. 

 
 
 
 
 



MASSAGES & BODYCARE 
SPA TREATMENTS 
Aromatherapy  Massage [60 min]  €65 
Keuze tussen manuele massage, schelpenmassage of kruidenstempelmassage van heel het 
lichaam. De rijke formule van harsolie zorgt voor een soepele, verzorgde huid die nadien 
zijdezacht aanvoelt. Aroma’s zoals saffraan en kaneel zorgen voor diepe relaxatie en een 
onvergetelijke wellnesservaring. 

Bodyscrub    [30 min]  €35 
Een fantastische mix van heel fijne en kostbare specerijen die op effectieve wijze de dode 
huidcellen verwijderen. 

Bodywrap    [60 min]  €65 
Lichaamspakking verrijkt met rijst en sesamolie zorgen voor een diepe hydratatie van de 
huid. De ‘Silk Touch’ zorgt voor een mooie glow op je huid. 

 

PERFECT FORMS 
Lipo Attack    [60 min]  €65 
Figuurcorrigerende lichaamsbehandeling van bovenbenen en taille met een sterk 
anticellulitis effect. Maakt komaf met oneffenheden door cellulitis. 

Drain Booster   [60 min]  €65 
Detoxbehandeling van de volledige benen. Zorgt voor een effectieve drainage van 
afvalstoffen. Vermindert zwaar gevoel in de benen. 

Lift Action    [60 min]  €65 
Figuurcorrigerende lichaamsbehandeling van de bovenbenen en de taille met een sterk 
liftend effect. De lichaamscontouren worden steviger. 

Firm & Tone arms  [40min]  €45 
Specifieke verzorging voor de armen. Werkt actief in op de spiertonus en herstel van 
collageen- en elastinevezels waardoor de huid terug strakker wordt. 

Stop Gravity Bust  [40 min]  €45 
Verstevigende en hydraterende busteverzorging. 

 
WELLNESS 
Coming soon! De sauna- en wellnessaccomodatie zal binnenkort klaar 
zijn voor gebruik. 
 

 



PEDICURE 
Feet to go    [20 min]  €18 
nagels vijlen, nagelriemen verzorgen en lakken. 

Pedicure Classic   [45 min]  €35 
voetbad, nagel- en huidverzorging, voetcrème en lakken. 

Pedicure Complete  [60 min]  €45 
voetbad, nagel- en huidverzorging met speciale aandacht voor eelt- en nagelproblemen, 
voetcrème en lakken. 

Pedicure Deluxe   [75 min]  €55 
voetbad, scrub, nagel- en huidverzorging met speciale aandacht voor eelt- en 
nagelproblemen, hydraterend masker, voetmassage en lakken. 

 

NAILS & MANICURE 
MANICURE 

Nails to go    [20 min]  €18 
nagels vijlen, nagelriemen verzorgen en lakken. 

Manicure Classic   [30 min]  €25 
nagels vijlen, handbadje, nagelriemen verzorgen, polijsten, handcrème en lakken. 

Manicure Deluxe   [45 min]  €40 
nagels vijlen, handbadje, scrub, nagelriemen verzorgen, hydrateren masker, polijsten, hand- 
en armmassage en lakken. 
 

NAILS 
Gelnagels Color    €45 
Gelnagels French Manicure  €50 
Gelnagels Tips    €65 
Gelnagels Sjablonen   €70 
Sopolish color    €35 
Sopolish French manicure  €40 
Nail art (per nagel)   €1 
Nagelherstelling    €3.5 - €8 

  

 
 



EXTRA SERVICES 
WAXEN 
Epilatie wenkbrauwen   €10 
Epilatie bovenlip    €6 
Epilatie kin     €6 
Epilatie onderbenen (+knie)  €20 
Epilatie volledige benen  €30 
Epilatie oksels    €15 
Epilatie bikini zwembroeklijn €15 
    brazilian  €30 
Epilatie rug     €25 
Epilatie borstkas    €25 
Epilatie armen    €20 
 
Bespaar tot 30% op epilaties via een abonnement.  
Abonnementen zijn 2 jaar geldig. 
ABONNEMENT TWV. €100  U betaalt €90 (10%) 
ABONNEMENT TWV. €200  U betaalt €180 (20%) 
ABONNEMENT TWV. €400  U betaalt €280 (30%) 
 

Verven wimpers of wenbrauwen €12 
Verven wimpers en wenkbrauwen €20 

Wimperextensions   €65 
Bijwerking wimperextensions vanaf €30 
    


