Gelaatsbehandelingen

Instituutbehandelingen in kuurvorm

Lichaamsbehandelingen

Sothys Deluxe
Oppervlaktereiniging, 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.
€ 67,50

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

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

€ 62,50

Hydra 3HA, optimale hydratatie
Jeunesse, huidverjonging
Secrets, zeer luxe anti-rimpel behandeling met
stress bestrijdende actieve bestanddelen

Prijs per behandeling

Huidverbetering

Seizoensbehandeling
Speciale verzorging aangepast aan het
jaargetijde

€ 65,00

Sothys Homme
Behandeling afgestemd op de speciale
behoeftes van de mannenhuid

€ 69,50

Korte gelaatsbehandelingen

Comfort
Oppervlaktereiniging, dieptereiniing, masker,
en dag– of nachtverzorging
€ 45,00
Relax
Als Comfort inclusief een korte massage





€ 55,00

Jeugd reinigingsbehandeling (tot 18 jaar)
Reinigende behandeling voor de licht onzuivere huid
€ 35,00

Aanvullende gelaatsbehandelingen

Contour des Yeux
Oogbehandeling die rimpeltjes verfijnt en donkere
kringen vermindert
€ 32,50
Inclusief behandeling
€ 25,75
Ovale parfait
Professionele behandelingen voor een perfect
gezichtsovaal
€ 45,00

v.a. € 89,50

2B Bio Peeling

100% natuurlijke peeling

€ 72,50

Glysalac Professional Peel

Cosmeceutische peeling met salicylzuur en
Glycolzuur
Zeer mooi in combinatie met vit. C ampul

€ 65,00
€14,95

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.

Beauty Angel

Innovatieve lichttherapie die de symptonen van
huidveroudering aanpakt en het totale huidbeeld
verbeterd.
Voor uitgebreide info + prijzen zie website.

€ 65,00

Hanakasumi (= dauw van kersenbloesem)
Lichaamsverzorging gebaseerd op Japanse
schoonheidsrituelen
€ 65,00

Ontharen










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

€ 29,50
€ 49,50
€ 27,50
€ 17,50
€ 30,00
€ 12,00
€ 12,00
€ 22,00
€ 27,50

Overige behandelingen





Epileren /harsen wenkbrauwen
Verven wenkbrauwen
Verven wimpers
Verven wimpers en wenkbrauwen

€ 12,50
€ 11,00
€ 12,50
€ 21,50

Visagie





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

€ 31,50
€ 49,50
€ 69,50
€ 22,50

Cosmetische hand– en voetverzorging



Manicure
Esthetisch pedicure

€ 39,50
€ 39,50

