Alpha-H Treatments
Elk treatment is inclusief een korte manuele huidanalyse, een dubbele reiniging,
dieptereiniging, verwijderen onzuiverheden, epileren wenkbrauwen, serum, massage
van gelaat /schouders/decolleté, crème-masker, korte handmassage en sluit af met
oog- & gelaatscrème.
Het verschil in de verschillende treatments zit hem in de werkstoffen die ik ga toepassen. Bij het Bronze Treatment gebruik ik de basiswerkstoffen. Vanaf het Silver
Treatment komen er wat meer actievere werkstoffen in de behandeling. Ook is er
de keuze voor een bindweefselmassage. Bij het Gold Treatment worden de Liquid
Gold producten gebruikt, soms in combinatie met een fruitzuurpeeling. Het Platinum
Treatment gaat nog een stapje verder met een zwaardere fruitzuurpeeling. Dit kan
alleen geboekt worden als je het Gold Treatment al eens ervaren hebt.
Bij elk treatment bepaal ik aan de behoefte van je huid welke reiniging, serum en
masker ik ga inzetten. Zo wordt de treatment helemaal op jouw huid samengesteld
en krijg je dus elke keer maatwerk.

Bronze Treatment
Silver Treatment
Gold Treatment
Platinum Treatment

€ 61,50
€ 71,50
€ 81,50
€ 104,50

ADD ON
Casmara Alginaat masker
€ 6,00

(ipv creme masker)

Bindweefselmassage
(ipv ontspannende massage)

€ 6,00

Uitgebreide Huidanalyse
met Visioscope

€ 25,00

LOSSE BEHANDELINGEN
Wenkbrauwen epileren
Wenkbrauwen verven
Wimpers verven

€ 9,50
€ 8,50
€ 9,50

MANICURE
Spa Manicure
€ 32,50
(Uitgebreide handverzorging inclusief
peeling, massage, handmasker en lakken
van nagels en flesje Ice Color Nagellak)

SKIN CANDY SUIKERONTHARINGEN
Bovenlip
€ 8,00
Bovenlip & Kin
€ 12,50
Armen
€ 25,00
Onder- of bovenbenen
€ 25,00
Onder- en bovenbenen
€ 45,00
Bikinilijn
€ 20,00
Oksels
€ 15,00
Oksels & Bikinilijn
€ 32,50
Oksels, Bikinilijn & onderbenen
€ 55,00
Rug of Borst
€ 25,00
Rug en Borst
€ 45,00

VISAGIE
Complete (avond) make-up
€ 27,50
Here comes the Bride !
€ 135,00
(Bruidsarrangement bestaande uit proef
make-up, facial,bruidsmake-up op locatie
en lipstick/lipgloss)
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