
GGeezziicchhttssbbeehhaannddeelliinngg  ++//--  6600  mmiinn

Reiniging
Vapozone
Peeling/Scrub
Onzuiverheden verwijderen
Epileren bijhouden
Harsen bovenlip
Masker
Nabehandeling & dag/nachtverzorging
Dagverzorging

€€  vv..aa..  4400,,0000

GGeezziicchhttssbbeehhaannddeelliinngg  ++//--  9900  mmiinn

Behandeling 90 min 
Reiniging
Vapozone
Peeling/Scrub
Onzuiverheden verwijderen
Epileren bijhouden
Harsen bovenlip
Masker
Massage decolleté, nek & gezicht
Nabehandeling & dag/nachtverzorging

€€  vv..aa..  4488,,0000

Prijslijst

GGrraappee  TThheerraappyy  ggeezziicchhttssbbeehhaannddeelliinngg  vvaann
ddee  ggeevvooeelliiggee  hhuuiidd  ++//--  9900  mmiinn    

Reinigen  Azuleen cleansing oil
Vapozone
Scrub met Grape seed scrub
Onzuiverheden verwijderen
Epileren bijhouden
Harsen bovenlip
Masseren met Grape seed oil met Lavendel oil
Grape seed peel off masker
Hydrovital verzorging
(Speciaal voor de psoriasis, eczeem, geïrriteerde
huid, couperose, acné huid en bij allergische 
reacties.)

€€  5588,,5500

CChhooccoollaaddee  ggeezziicchhttssbbeehhaannddeelliinngg  vvoooorr  
aallggeehheellee  oonnttssppaannnniinngg  ++//--  9900  mmiinn    

Reiniging
Vapozone
Scrub met Chocoladescrub
Onzuiverheden verwijderen
Epileren bijhouden
Harsen bovenlip
Masseren met Chocolade oil
Chocolade masker
Nabehandeling & dag/nachtverzorging

€€  5588,,5500

AAnnttii  --  AAggiinngg  ttrreeaattmmeenntt  mmeett  MMyyooxxiinnooll
ggeezziicchhttssbbeehhaannddeelliinngg::  ++//--  9900  mmiinn    

Reiniging met cleansing cream of oil eventueel
fruitlysing toepassen met vapozone
Myox daycream massage Lipolastin gel, 
vliesmasker, laagje Paraffilm wordt aangebracht.

20 min inwerktijd. Daarna afnemen van de huid
door te deppen met tissue
Afsluitend myoxcream lichte laag aanbrengen.

€€  7700,,0000



EEeenn  OOrriieennttaall  ggeezziicchhttssbbeehhaannddeelliinngg::  
((BBiioosseennssiittiivvee  OOrrggaanniicc  OOrriieennttaall  GGrraanniittee
SSccrruubb  ++    DDrr..TTaaddlleeaa  GGiinnggeerr--HHoonneeyy  FFaacciiaall
MMaasskk))    ++//--  9900  mmiinn

Deze behandeling is gebaseerd op een 
oriëntaalse kruidenscrub en een zachte honey-
mask/ gezichtsmassage. De eerste stap van het
spa ritueel is de huid weldadig scrubben en
prepareren voor de opvolgende behandeling. 
De Biosensitive Organic Oriental Granite Scrub 
is een plantaardig granulaat met een innovatieve
textuur. Het is een ready-to-use scrub die 
zachtjes op de natte huid emulgeert, waardoor
een foam ontstaat. Met dit verrukkelijk 
geurcocktail van planten en kruiden wordt 
zachtjes geexfolieerd. 

De huid wordt heerlijk gezuiverd en een 
aangename geur verspreidt zich en brengt je in
orientaalse sferen. De Ginger-Honey kan ook
als facial mask gebruikt worden. Voor de 

behandeling wordt het gezicht eerst met de
Biosensitive Organic Granite Scrub behandeld. 
De Biosensitive Granite Scrub is een foaming
scrub en erg aangenaam. Na de scrub kan 
de Ginger-Honey als masker aangebracht 
worden. De huid wordt zijdezacht en het masker
geeft een langdurig moisturizing effect. 

€€  6655,,0000  

AAccnnee  ggeezziicchhttssbbeehhaannddeelliinngg  ++//--  6600  mmiinn  

Reiniging
Soft peeling met parafilm
Borstelscrub
Masker
Nabehandeling & dag/nachtverzorging met
Cremalgin

DDrr..  TTaaddlleeaa  €€  4488,,0000
mmeett  ppaarraaffiillmm €€  5500,,0000

VVlliieess--ccoollllaaggeeeenn  rreedduucceerreennddee  
rriimmppeellbbeehhaannddeelliinngg  ++//--  9900  mmiinn  

Voorbehandeling met warme kompressen
Massage met Collagenia Strong
Reinigen met warme kompressen
Masseren met Lipolastin gel
Vliesmasker
Vapozone
Ampul collageen aanbrengen
Nabehandeling & dag/nachtverzorging

€€  7700,,0000

VVeerrffrriisssseennddee  zzoommeerr  bbeehhaannddeelliinngg  

De heerlijke geurende Lemon scrub en de Lotus
massage cream zijn een verfrissende toevoeging
voor uw behandeling. Uw krijgt bij deze 
behandeling een zomers gevoel! HydroActive
Lemon Scrub is een milde fris geurende scrub 
met jojobakorrels, die zowel op het gezicht als op
het lichaam kan worden gebruikt. Het helpt dode
huidcellen te verwijderen, maakt ruimte voor 

celvernieuwing en geeft een zijdezachte huid.
Het activeert de micro-circulatie. Secrets of 
Lotus Touch massage cream is een milde, heerlijk 
geurende en ontspannende crème geschikt voor
gezichts- en lichaamsmassages.

€€  4488,,0000



FFrruuiittzzuuuurrppeeeelliinngg  ++//--  3300  mmiinn

De fruitzuurpeeling is ideaal voor mensen die
hun huid een effectieve oppepper willen geven.
Deze peeling is al jaren dé behandeling in
Hollywood voor een frisse, gladde huid. De 
peeling is pijnloos en effectief bij pigment-
vlekken, kleine littekentjes na acné, een doffe 

huid, fijne lijntjes en grove 
poriën.
FFrruuiittzzuuuurrppeeeelliinngg  BBeessttaaaatt  uuiitt::
Oppervlaktereiniging / 
Fruitzuurpeeling / Kalmerend 
masker/ Verzorgende crème

Fruitzuurpeeling 30 min €€  3377,,0000  
gecombineerd met 1 uurs gezichtsbehandeling €€  6655,,0000
1.5 uurs gezichtsbehandeling (met nek, decolleté massage) €€  7722,,0000

Salicylzuur 40 tot 45 min. €€  4477,,0000  
gecombineerd met 1 uurs gezichtsbehandeling €€  7755,,0000
1.5 uurs gezichtsbehandeling (met nek, decolleté massage) €€  8822,,0000

SSaalliiccyyllzzuuuurrbbeehhaannddeelliinngg  4400  ttoott  4455  mmiinnuutteenn    

Salicylzuur is een effectieve anti-acné 
behandeling. Salicylzuur opent de verstopte 
poriën en reinigt deze intensief. Na de 
behandeling zijn de poriën vrij van 
verstoppingen. Met onze thuisgebruikproducten
zorgt u ervoor dat de poriën ook na de 
behandeling schoon blijven. Een rustig geworden
huid met minder acné is het resultaat! 

SSaalliiccyyllzzuuuurrbbeehhaannddeelliinngg  BBeessttaaaatt  uuiitt::
Oppervlaktereiniging / Salicylzuurpeeling /
Onzuiverheden verwijderen/ Salicylzuur Masker/
Verzorgende gel. 

Combinatie van bovenstaande Fruitzuur en
Salicylzuur behandeling met een 1 uurs of 1,5 uurs
behandeling (met nek, decolleté massage) kan
ook.

CCaavviiaarrbbeehhaannddeelliinngg
HHoott  ccaavviiaarr  --  PPeeeell  ooffff  mmaasskk  ++//--  9900  mmiinn

Webecos Hot Caviar Mask stimuleert de 
celactiviteit en de collageenproductie wordt 
geactiveerd waardoor het masker uitstekend
tegen huidveroudering werkt. Kaviaar is een bron
van energie. De belangrijkste stof is Vitelline
gecombineerd met phospholipiden, phospho-
proteinen en sporenelementen. Deze spelen een
belangrijke rol op de rol van hydratatie van de
huid en de celactiviteit. 

Een revitaliserende behandeling met Webecos
Hot Caviar Mask geeft de huid een gezonde teint
en maakt de huid zacht en soepel. De sterke anti-
oxidant eigenschappen in het masker voorkomen
de afbraak van celmembranen en neutraliseren
de vrije radicalen waardoor de huidveroudering
wordt tegengegaan. De elasticiteit van huid
wordt verbeterd. Te gebruiken bij:

- De rijpe huid
- Verwaarloosde huid
- Verslapte huid

€€  7700,,0000  

AAnnttii  ssttrreessss  mmaassssaaggee  FFaacciiaall    

Deze gelaatsmassage is geheel afgestemd op de
totale ontspanning van de klant. Een weldaad
voor lichaam en geest

combinatie met 1.5 uurs 
gezichtsbehandeling +€€  2200,,0000

FFaaccee  ccoonnttoouurr  lliiffttiinngg  mmaassssaaggee  

Dit is een specifieke massagetechniek voor het
gelaat. Deze massage verhoogt de tonus van de
mimische spieren, geeft een natuurlijk liftende
werking en dus een jongere uitstraling!

combinatie met 1.5 uurs 
gezichtsbehandeling +€€  3300,,0000



LLoossssee  bbeehhaannddeelliinnggeenn

Epileren bijhouden €€    99,,0000

Wimpers verven €€    99,,0000
Wenkbrauwen verven €€    99,,0000
Wimpers & wenkbrauwen verven €€  1177,,0000

Epileren en harsen bovenlip en kin €€  1177,,0000
Gezicht harsen v.a. €€  2255,,0000
Harsen kaak contour v.a. €€  2200,,0000
Harsen bovenlip & kin v.a. €€    99,,0000

Dagmake-up v.a. €€  3300,,0000
Avondmake-up v.a. €€  4400,,0000
Bruidsmake-up v.a. €€  5555,,0000
Camouflage (merk Coverderm) v.a. €€  4455,,0000

HHaarrsseenn  vvrroouuww

Harsen Onderbenen v.a. €€  2233,,5500
Gehele benen v.a. €€  3322,,5500
Oksels v.a. €€  1177,,0000

HHaarrsseenn  mmaann

Borst/ rug v.a. €€  2233,,5500
Oksels                                       v.a. €€  1177,,0000

LLoossssee  bbeehhaannddeelliinnggeenn  wwoorrddeenn  nniieett  iinn  kkoorrttiinngg  ggeebbrraacchhtt  oopp  ggeezziicchhttssbbeehhaannddeelliinnggeenn..  IInnddiieenn  eerr
ggeeeenn  ggeebbrruuiikk  ggeemmaaaakktt  wwoorrddtt  vvaann  eeppiilleerreenn  ooff  hhaarrsseenn  bbiinnnneenn  eeeenn  bbeehhaannddeelliinngg,,  mmaagg  hhiieerrvvoooorr

iinn  ddee  ppllaaaattss,,  vveerrvveenn  vvaann  wwiimmppeerrss  ooff  wweennkkbbrraauuwweenn  ggeekkoozzeenn  wwoorrddeenn..

UU  ddiieenntt  mmiinniimmaaaall  2244  uuuurr  vvoooorr  ddee  aaffsspprraaaakk  ttee  aannnnuulleerreenn
IInnddiieenn  ddiitt  nniieett  hheett  ggeevvaall  iiss,,  wwoorrddeenn  eerr  5500%%  vvaann  ddee  kkoosstteenn  iinn  rreekkeenniinngg  ggeebbrraacchhtt

aaffsspprraakkeenn  mmooggeelliijjkk  vvoooorr  ‘‘ss  aavvoonnddss  eenn  oovveerrddaagg

TTIIPP::  CCAADDEEAAUUBBOONN
EEXXTTRRAA  TTIIPP::  VVrraaaagg  ooookk  eeeennss  nnaaaarr  ddee  bbeehhaannddeelliinngg  vvaann  ddee  mmaaaanndd!!!!

""UUww  sscchhoooonnhheeiidd  iinn  mmiijjnn  vvaakkkkuunnddiiggee  hhaannddeenn""
AAaannddaacchhtt,,  rruusstt,,  vveerrwweennnneenn  eenn  kkwwaalliitteeiitt

SScchhoooonnhheeiiddssssaalloonn PPeettrraa  LLaannggeezzaaaall
••  JJoohhaannnnuusshhooff  2255  ••  66554455  BBAA  NNiijjmmeeggeenn  ••  tteell::  ++3311  2244  337788  99772288  ••  mmaaiill::  ppeettrraa..llaannggeezzaaaall@@hheettnneett..nnll  

wwwwww..sscchhoooonnhheeiiddssssaalloonnppeettrraallaannggeezzaaaall..nnll  ••  KKvvKK  nnrr..::  0099115577662200  ••  BBaannkkrreekkeenniinnggnnuummmmeerr::  1133..8877..3388..883311
AArraabbeessqquuee  mmaakkee--uupp  eenn  WWeebbeeccooss//ddrr..  TTaaddlleeaa  ••  AANNBBOOSS

LLiicchhaaaammssbbeehhaannddeelliinngg  ++//--  3300  mmiinn

Massage rug, nek en schouders per 30 min
€€  2255,,0000

+ hot stone €€  3322,,5500
Massage benen per 30 min €€  2222,,5500

+ hot stone €€  2277,,5500
Massage benen, rug, nek en schouders 30 min

€€  4477,,5500
+ hot stone €€  5577,,5500

LLuuxxee  ooooggbbeehhaannddeelliinngg  ++//--  3300  mmiinn  

Eye serum
Eye pads
Parafilm

€€  2222,,5500

CCaammoouuffllaaggee  iiss  2244  uuuurr  wwaatteerrrreessiissttaanntt
Tal van huidproblemen zijn niet te genezen of te verminderen, maar zijn toch storend omdat ze
opvallen. Dan kan camouflage een goede oplossing zijn. 


