Gelaatsbehandelingen

Instituutbehandelingen in kuurvorm

Lichaamsbehandelingen

Sothys Deluxe
Oppervlaktereiniging, epileren, dieptereiniging onder
stoom, onzuiverheden verwijderen, uitgebreide
massage van decolleté, hals en gelaat, ampul en
dag– of nachtverzorging. De te gebruiken producten
worden afgestemd op uw huidtype.
€ 59,00

Bij deze behandelingen wordt gewerkt met producten die
zeer hoogwaardige werkstoffen bevatten.

Ceremonie d’essence Orient
Peeling en massage met kruidenstempels € 57,50






Eau Thermale Spa Body
Intensieve gommage, lauwwarme
gelpakking, frisse Spa-verneveling

Eau Thermale Spa
Professionele kalmerende behandeling met
Eau Thermale Spa voor de gevoelige huid
Seizoensbehandeling
Speciale verzorging aangepast aan het
jaargetijde
Sothys Homme
Behandeling afgestemd op de speciale
behoeftes van de mannenhuid

€ 55,00

€ 60,00

PCA Peeling

Behandeling met A.H.A. fruitzuren
€ 59,00

Peeling resurfacant

Cosmeceutische peeling.
Zeer mooi in combinatie met vit. C ampul

Flash
Oppervlaktereiniging, peeling, masker
en dag– of nachtverzorging

€ 33,50

Comfort
Als flash behandeling inclusief epileren

€ 41,50
€ 49,50

Jeugd reinigingsbehandeling (tot 18 jaar)
Reinigende behandeling voor de licht onzuivere huid
€ 27,95

Aanvullende gelaatsbehandelingen

Active contour
Oogverzorging die rimpeltjes verfijnt en donkere
kringen vermindert
€ 29,50
Inclusief behandleing
€ 24,50
Cellucur detox
Intensieve reinigingsbehandeling voor
de vette, onzuivere acne huid
(Kuurprijs € 445,= voor 10 behandelingen)

Prijs per behandeling

v.a. € 77,50

€ 49,50

€ 57,50

Hanakasumi (= dauw van kersenbloesem)
Lichaamsverzorging gebaseerd op Japanse
schoonheidsrituelen
€ 57,50

Ontharen

Huidverbetering

Korte gelaatsbehandelingen

Relax
Als flash incl. epileren en korte massage

Hydradvance, optimale hydratatie
Energissante, energiebooster
Collagène Hyaluronique, anti-aging
Secrets, vanaf 40 jaar, anti-rimpel, verstevigend,
hydraterend, anti-pollutie

v.a. € 59,50
€ 59,50
€14,95









Harsen onderbenen
Harsen onder– en bovenbenen
Harsen bikinilijn
Harsen oksels
Harsen armen
Harsen bovenlip of kin
Harsen bovenlip en kin

€ 25,00
€ 42,50
€ 22,50
€ 15,00
€ 25,00
€ 10,50
€ 16,50

Filorga glykopeel

Permanent ontharen met LHE

Exfoliërende behandeliing met glykolzuur in
4 opeenvolgende pH stadia
v.a. € 62,50

Nooit meer scheren, harsen of epileren? Kijk dan op
onze website voor info + prijzen

Reviderm Oxygen III-step

Overige behandelingen

Anti-aging behandeling die de zuurstofbindmogelijkheden van de huidcellen bevordert

€ 99,00

Microdermabrasie

Dieptepeeling waarbij met behulp van het Reviderm
microdermabrasieapparaat een dun laagje van de opperhuid wordt verwijderd.
Indicaties: huidveroudering, onzuivere huid, acne,
ondiepe littekens, pigmentvlekken, zonbeschadigde huid.
Voor uitgebreide info + prijzen zie website.

Intraceuticals

Huidverbeterende behandeling waarbij hoogwaardige
serums met behulp van zuurstof in de diepere huidlagen
worden gebracht.
Voor uitgebreide info + prijzen zie website.







Epileren /harsen wenkbrauwen
Verven wenkbrauwen
Verven wimpers
Verven wimpers en wenkbrauwen
Epileren + verven wimpers en
wenkbrauwen

€ 11,00
€ 9,50
€ 11,00
€ 17,50
€ 25,00

Visagie





Dag– en avond make-up
Bruids make-up
Bruids make-up aan huis
Proef make-up

€ 30,00
€ 40,00
€ 59,50
€ 20,00

Cosmetische hand– en voetverzorging



Manicure
Esthetisch pedicure

€ 33,00
€ 35,00

