Verwenbehandelingen.
Manicure + Shellac
Pedicure + Shellac
Epileren van de wenkbrauwen en volledige massage van gelaat, nek en schouders.
Prijs: 116,50 €
Gel op eigen nagel met fantasie naar keuze en uitgebreide handmassage.
Prijs: 60.50 €
Make-up met aangepaste ampul
Manicure met Shellac
Prijs: 58 €
Klassieke gelaatsverzorging Mila D’Opiz ( zuiverend, ontspannend, …) Duurtijd 1 uur en 45 min.
Prijs: 79 €
Eventueel gecombineerd met rug massage.
Prijs: 112 €
Revolutionaire nieuwe gelaatsbehandeling. Speciale peeling + ampoule en LED therapie
Prijs: 95 €

Rejeuvenesse gelaatsverzorging met de top producten van Mila D’Opiz.
 Super behandeling, geeft prachtig resultaat!
 Duurtijd ± 1 uur en 45 min.
Prijs 103 €

Lichaamsmassage met de heerlijke geuren van essentiële oliën.
 Duurtijd 1 uur en 20 min.
Prijs 75 €

Cell Assistant gelaatsverzorging, al jaren enorm gewaardeerd door onze klanten.
 Duurtijd 1 uur en 45 min.
Prijs 92 €
Hotstone massage met aromatische oliën en warme lavastenen.
 Duurtijd 1 uur 30 min.
Prijs 85 €


Duurtijd 2 uur
Prijs 110 €

Kleurenanalyse
 Hierbij kom je te weten welke kleuren het beste bij u passen, zowel van haarkleur, brilmontuur, juwelen,
kleding, make-up komen uitgebreid aan bod.


Duur behandeling 2 uur ( make-up en kleurenpas inbegrepen )
Prijs 128 €

Candlelight lichaamsmassage
 Lekker wegdromen tijdens een heerlijke lichaamsmassage met verwarmde kaarsolie.
 Dit moet je beleven!
 Duurtijd 1 uur en 20 min.
Prijs pp. 80 €


2 personen in duo cabine, 5% korting (Niet cumuleerbaar met andere kortingen)

Gelaatsverzorging voor Hem met specifieke mannelijke geuren!
Klassieke gelaatsverzorging






Duurtijd 1½ uur.
Prijs 77 €
In combinatie met lichaamsmassage
met essentiële olie
Duurtijd ± 3 uur
Prijs 152 €

Luxe gelaatsverzorging
Anti-Ageing met collageenvlies en
hoofdhuidmassage.
 Duurtijd 1½ uur.
 Prijs 97 €




In combinatie met lichaamsmassage
met essentiële olie
Duurtijd ± 3 uur
Prijs 172 €

Super de luxe cadeau…!
Hotstone van 2 uur in combinatie met “fyto” gelaatsverzorging van Mila D’Opiz.
(Nieuwe doorbraak in de cosmetica ‘ Stamcellen)
(1 % stamcellen gaat 80 % menselijke cellen vernieuwen, rimpelvermindering direct te zien.)
en luxe handverzorging + oogbehandeling.
 Duurtijd 4 uur.
 Gecombineerd 238 € – 5% = 225 €

Alle behandelingen kunnen zowel voor hem en haar, kom gerust met twee, dan worden jullie verwend in
ons duo cabine en krijgen jullie 5 % korting.

