
PRIJSLIJST 

Gezichtsbehandelingen 

Elke behandeling word aangepast op uw huidtype en losse modules zijn toe te voegen voor €7,- per 

onderdeel. 

Basis €34,-  

Intensieve reiniging – Onzuiverheden verwijderen -  Wenkbrauwen epileren/sugarwaxen -  

Wimpers/wenkbrauwen verven  - verzorgende crème 

 

Basis extra €44,-  

Intensieve reiniging – Onzuiverheden verwijderen - Wenkbrauwen epileren/sugarwaxen -

Wimpers/wenkbrauwen verven - Gezichtsmasker - Verzorgende crème  

 

Luxe en ontspanning  €54,-  

Intensieve reiniging – Onzuiverheden verwijderen - Wenkbrauwen epileren/sugarwaxen -Wimpers/ 

wenkbrauwen verven - Ontspanningsmassage gelaat/nek/decolleté en schouders - Gezichtsmasker - 

Verzorgende crème  

 

Luxe en ontspanning extra  €74,-  

Ontspanningsmassage rug -  intensieve reiniging – Onzuiverheden verwijderen - Wenkbrauwen 

epileren/sugarwaxen  - Wimpers/ wenkbrauwen verven  -  Ontspanningsmassage gelaat/nek/decolleté 

en schouders -Gezichtsmasker - Verzorgende crème  

 

Huidverbetering 

Microneedling €120,- (gelaat geheel) 

Intensieve reiniging – microneedling – gezichtsmasker – verzorgende creme 

Ook mogelijk om te kiezen voor een zone (prijs in overleg). Bij een kuur vanaf 6 behandelingen krijgt u 

10% korting op de gehele kuur. 

Bindweefselmassage €40,- 

Reinigen – bindweefselmassage – cupping  

Eventueel uit te breiden met een gezichtsmasker. Bij een kuur vanaf 6 behandelingen (wekelijks) krijgt 

u 10% korting op de gehele kuur. 

Acne €50,-  

Een intensieve reinigende behandeling specifiek gericht op de onzuivere huid.  

Biopeeling €70,- 

Reinigen – onzuiverheden verwijderen – biopeeling – gezichtsmasker  

Biopeeling inclusief een aan te raden mini kit voor thuis €109,95. De prijs van een kuur van 3 keer 

inclusief een mini kit bedraagt €249,95 (bij in een keer betalen ontvang je 10% korting).  

 

Massage 

Ontspanningsmassage  

Algehele ontspanningsmassage: 

30 min.        €30,-     

45 min.        €43,- 

60 min.        €55,- 

Tui-Na Massage 

Per 30 min.        €30,- 

Totale lichaamsmassage      €55,- 

(rug, armen, benen, buik en gelaat: 60 min.)   

 



Visagie 

Make up advies Mintenz     Gratis 

Visagie naturel       €20,- 

Visagie feestelijk      €25,- 

Bruids visagie (Incl. proef make-up)    €99,- 

Bruidsarrangement (Gezichtsbehandeling 

 luxe en ontspanning en visagie incl. Proef)   €150,- 

Tarieven exclusief reis/parkeerkosten 

 

Wimpers en wenkbrauwen              

Wenkbrauwen epileren      €12,-              

Wimpers of wenkbrauwen verven    €11,-            

(samen voor €17)  

Wenkbrauwen harsen/epileren en verven   €17,- 

Wenkbrauwen epileren, wimpers en  

wenkbrauwen verven      €25,- 

Hennabrows inclusief shapen     €29,- 

DUO hennabrows inclusief shapen    €50,- 

(2 personen) 

Browlift inclusief shapen en verven    €45,- 

Wimperlift inclusief verven     €45,- 

 

Sugarwax  

Vrouwen:       

Wenkbrauwen               €12,-    

Bovenlip of Kin           €11,- 

Bovenlip en Kin                  €17,- 

Wangen       €12,- 

Gelaat geheel       €29,- 

Hals        €11,-    

Onderbenen                          €20,-    

Volledige benen            €35,-    

Bikinilijn              €15,-   

Oksels                          €15,-    

Armen                   €19,-   

Heren: 

Boven of ondergedeelte rug     €15,- 

Gehele rug        €25,- 

Borst of buik        €15,- 

Borst en buik       €25,-  

Pedicure/manicure 

Gellak handen of tenen      €22,- 

€5,- extra bij het verwijderen van gellak van een andere salon. 

Pedicure behandeling      €29,-  

Deelbehandeling       €20,- 

Bijvoorbeeld een likdoorn, ingegroeide teennagel of alleen  nagels knippen. 

Pedicure behandeling incl. gellak     €42,-  

Bij speciale klachten zoals bijvoorbeeld: specialistische technieken, risicovoet, extreem veel eelt, 

extreem veel mycose nagels kunnen er extra kosten aan verbonden zijn. Dit wordt voorafgaand 

besproken. 

 

 

 



 

Permanente make-up 

Microblading       €295,- 

Wenkbrauwen opvullen      €180,- (vanaf prijs)` 

Eyeliner boven       €180,- 

Eyeliner onder       €160,- 

Eyeliner boven en onder     €295,- 

3e keer nawerken + € 50,- 

 

Permanente make-up opfrissen jaarlijks 

Wenkbrauwen        € 80,- 

Eyeliner onder of boven      € 80,- 

Eyeliner onder en boven     € 100,- 

Per maand na een jaar komt er €10,- bij. 

 

 

 


