
Behandelingen  van 1 uur Silky Way 79,00€      Diversen
Behandeling die is afgestemd op de jonge

Gezichtsbehandeling voor de man 68,00€     problematische huid. Bij deze behandeling worden Extra , korte losse behandelingen
Intensieve reiniging van gezicht kruiden extracten gebruikt die de  ontwikkeling Wimpers of wenkbrauwen verven 9,95€           
gezichts peeling van onreinheden en ontstekingen tegen gaan. Wenkbrauwen epileren 9,95€           
verwijdering van onzuiverheden Een optimaal resultaat wordt verkregen door Apricot of meloen peeling 5,00€           
vitaliserende massage deze productlijn ook thuis te gebruiken Skin special (oog, hals en gezichts pakking) 9,95€           
Dagelijkse verzorging Oogmasker special 5,50€           

Bovenlip of kin harsen met bovenlip masker 9,95€           
Oxygenium  80,00€      Gezicht contour harsen vanaf 20,00€         

Gezichtsbehandeling 68,00€     Modern verzorgingssysteem voor de moderne Harsen van de rug vanaf 22,00€         
Intensieve reiniging van gezicht drukke vrouw. Bij deze behandeling wordt gewerkt Harsen oksels met strips 9,95€           
Compacte gezichtsbehandeling met een serie producten op basis van zuurstof. Harsen van de onderbenen inclusief;
met uitsluitend producten die afgestemd Deze lijn is speciaal ontwikkeld om uw huid op korte massage met verzorgende olie  vanaf 25,00€         
zijn op uw huid type  snelle en doeltreffende wijze op te frissen Harsen van de bovenbenen inclusief;
Dagelijkse verzorging Ook hier geld dat een optimaal resultaat wordt korte massage met verzorgende olie          vanaf 20,00€         

verkregen door deze productlijn thuis te gebruiken Diverse ampullen voor  thuisgebruik           vanaf 5,00€           
Na circa 4 weken een zichtbare frisse en heldere teint. Hoofd- nekmassage bij de behandeling 20,00€         

Vitamine A behandeling special 70,00€     
Noodzakelijk voor de groei, opbouw en Active Formula (met speciale massage) 95,00€      
weerstand van de huid.  Een behandeling voor de gestreste en veeleisende huid
Aanbevolen voor de dunne en gevoelige huid Speciaal bij deze behandeling een vitamine E-ampul of Healt & Beauty House
en ook bij herstel van acne en lichte eczeem Aloé Vera. Deze productlijn bevat tarwekiemolie met Met ingang van 1 februari 2015 is Healt & Beauty House 

sterk werkende vitamine E , dat beschermd, verzorgt  ook gevestigd op de Korte Annastraat 2
en activeert. "De behandeling" tegen huidveroudering. Healt & Beauty House is gespecialiseerd in

Behandelingen van 1½ uur Pedicure behandelingen
Exclusieve behandeling      2 uur 98,00€      ook voor diabetes en voor mensen met reumatische aandoeningen

Sensitive - line 78,00€     Voor de totale ontspanning waarbij de nadruk wordt Voetreflex massage
Speciale behandeling voor de droge en gelegd op een uitgebreide gezicht en nek massage Hot Stone massage
gevoelige huid, met het accent op de Uiteraard ontbreken hierbij niet een oogmasker,
bijzondere verdraagzaamheid van de alsmede een hals- en gezichtspakking en een vitamine Afspraak en Annulering van behandelingen
speciaal hiervoor ontwikkelde producten lijn ampul die is afgestemd op uw huidtype De behandelingen bij Body, Beauty & Balance 
indien gewenst wordt deze behandeling Een weldaad voor lichaam en geest zijn op afspraak, zowel overdag als s'avonds.
afgesloten met een lichte make-up Bij verhindering kunt u kosteloos tot 24 uur van te

Alle behandelingen omvatten; een reiniging van voren annuleren.  
Verras eens een vriend of vriendin met de gezicht, hals, decolleté, epileren, vapozone Bij het niet tijdig annuleren, brengen wij 50 % 
    BODY, BEAUTY &  BALANCE cadeaubon massage, masker en een dagelijkse verzorging van de kosten van de behandeling in rekening.




