
Gezicht 

 
Kennismaking: huidcheck en produkt- en behandeladvies (40 min) e 25,00 
huidcheck, behandel- en thuisadvies. (gratis bij eerste gezichtsbehandeling) 
OBSERVE 520 huidanalyse d.m.v. foto apparaat (gratis bij eerste gezichtsbehandeling) e 25,00 
 
Maria Galland gezicht inclusief epileren en dag make-up    
Mille Lumière Intensief (incl. extra crème masker én extra massage) (105 min) e 130,00 
Mille Lumière (90 min) e 115,00 
Masque Modelant Mille/Activ'Age/Régeneratrice (90 min) e 110,00 
Profilift Mille/Activ'Age (incl. bindweefselmassage) (90 min) e 100,00 
Thalasso of Cocon Mille/Activ'Age/Régeneratrice (90 min) e 95,00 
Express Mille/Activ'Age/Régeneratrice (75-90 min) e 85,00 
Profilift basis (incl. bindweefselmassage) (90 min) e 90,00 
Thalasso of Cocon basis (75-90 min) e 85,00 
Soin Dermatologique (gevoelige huid, eczeem, vette huid en pigment) (90 min)  e 100,00 
Express (45 min) reinigen, peeling, Essences en crème masker* e 55,00 
Masque Modelant oogpakking of Mille decolletépakking i.c.m. gezichtsbehandeling e 25,00 
Bindweefselmassage gezicht i.p.v. ontspanningsmassage e 7,00 
Bindweefselmassage gezicht bij Masque Modelant e 14,00 
Bindweefselmassagekuur of Filorga Peelingkuur 4 behandelingen van 45 min. e 205,00 
 
Voor de man 
Express (45 min) reinigen, Essences, crème masker en korte nek/hoofd massage* e 55,00 
Thalasso (75-90 min)   e 85,00 
Rug-, nek- en schoudermassage (25 min) e 30,00 
 
Valmont gezicht inclusief epileren en make-up 
Oog-contour Smoothing Vitality (collageen-oogmasker) alleen i.c.m. gezichtsbehandeling  e 35,00 
Oogcontour én gezicht: Reflection on a Frozen Lake (reinigen, peeling, oogmassage,  
  collageen-oogmasker en crème-masker gezicht) (60 min) e  105,00 
Express (reinigen, peeling, massage) (50 min)  e 89,00 
Hydratatie: Sources of Bisses (=Express met collageen-masker gezicht én  
  Moisturizing Booster) (90 min)  e 159,00 
Versteviging/anti-rimpel: Peaks of Firmness (=Express met collageen-vliesmasker  
  gezicht én ICCT Lift booster) (90 min)  e 159,00 
Energie: Vitality of the Glaciers (=Express met collageen-masker gezicht) (90 min) e 139,00 
Energie intens: Vitality of the Glaciers (=Express met collageen-masker gezicht én  
  Vitality ampul) (90 min) e 159,00 
Verhelderen/Glans: Brightnes of Ice (=Express met Mask C én collageen-masker  
gezicht) (90 min) e 159,00 
Verhelderen/Glans intens: Brightness of Ice (=Express met Catalyst Mask C,  
collageen-masker gezicht én C Radiance ampul) (90 min) e 179,00 
Vette huid: Peaks of Purity (=Express met Purifying Pack én collageen-masker) (90 min) e 159,00 
Bindweefselmassage gezicht i.p.v. ontspanningsmassage e 7,00 
Bindweefselmassagekuur of Filorga peelingkuur 4 behandelingen van 45 min. e 250,00 
 

SPECIALISTISCHE BEHANDELINGEN 
intake: IPL ontharen, elektrisch ontharen, acné behandeling e 20,00 
acné (max. 60 min) (vergoeding verzekering) e 59,00 
fruitzuurpeeling 50/70% bij acné littekens, huidveroudering of vale huid (in kuur) e 40,00 
Filorga peeling als supplement bij gezichtsbehandeling e 25,00 
Filorga peeling kuur 4 behandelingen v.a. e 210,00 
reinigen bij comedonen of gerstekorrels (max. 30 min)  e 35,00 
elektrisch ontharen (vergoeding verzekering) v.a. e 25,00 
IPL/Laser ontharen (vergoeding verzekering) v.a. e 50,00 
camouflage consult (excl. produkten Dermacolor) (vergoeding verzekering) v.a. e 60,00 
adertjes of pigment verwijderen gezicht d.m.v. coaguleren of IPL/Laser v.a. e 30,00 
steelwratjes/ouderdomswratjes verwijderen d.m.v. coaguleren of Cryopen v.a. e 30,00 

permanente make-up v.a.  e 160,00 

 



DIVERSE BEHANDELINGEN 
wenkbrauwen epileren < 10 min.  e 16,50 
wenkbrauwen vorm epileren > 10 min. e 22,00 
verven wenkbrauwen  e 17,00 
verven wenkbrauwen en epileren   e 30,00 
verven wimpers  e 20,00 
verven wimpers én wenkbrauwen  e 30,00 
ontkleuren bovenlip  e 17,00 
make-up advies (max. 60 min)  e 50,00 
kleuranalyse incl. kleurenpaspoort voor thuisgebruik én make-up advies (± 2 uur) e 100,00 
proef bruidsmake-up (max. 1 uur)  e 50,00 
bruidsmake-up/avondmake-up (± 25 min) e 30,00 
bruidsmake-up/avondmake-up aan huis in Tilburg (2e persoon Ä 30,00) e 70,00 
manicure/pedicure, zie ook aparte prijslijst v.a. e 31,00 
Shellac nagellak behandeling, zie ook aparte prijslijst v.a. e 35,00 
 

HARSBEHANDELINGEN 
bovenlip   e 14,00 
bovenlip en kin  e 20,00 
bovenlip, kin en hals  e 26,00 
hele benen (zonder liezen of bikinilijn)   e 45,00 
hele benen incl. liezen   e 55,00 
hele benen incl. bikinilijn   e 65,00 
rug v.a.  e 31,00 
onderbenen (incl. knie) óf bovenbenen vanaf knie (zonder liezen/bikinilijn) óf armen e 30,00 
liezen (rand bij slip) óf oksels  e 20,00 
bikinilijn (geen brazilian)  e 29,00 
*  zonder verwijderen onzuiverheden, zonder epileren en zonder make-up 

 

LICHAAMSBEHANDELINGEN, MASSAGE, WELLNESS 
PEDICURE EN MANICURE zie ook onze aparte prijslijsten 

 
openingstijden: dinsdag tm vrijdag 9.00-17.30 uur, zaterdag 10.00 -15.00 uur, dinsdag koopavond tot 21.00 uur 
 
 
 


