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SKINCARE TREATMENTS 

MEDIK8 HUIDVERBETERENDE GELAATSBEHANDELINGEN 

Essential Treatment                                         60 min               65,- 

Kennismakings of onderhoudsbehandeling  

Clarity Facial                                                     80 min               75,- 

Behandeling voor de vette huid met acne/onzuiverheden 

Deep Hydration Facial                                     80 min               75,-                                                       

Behandeling voor de droge/vochtarme huid 

Calming Facial                                                  80 min               75,- 

Behandeling  voor couperose en andere roodheden 

Pore Refining Facial                                         80 min               75,- 

Behandeling voor het verfijnen van poriën en een gladdere huidstructuur 

Platinum Facial  Anti Age                                90 min               90,- 

Luxe en uitgebreide Age-Defying facial 

* voor het beste resultaat kan er best in kuurverband gewerkt worden 

 

 

 

 

 

Huidscan LOS                                                     45min                  40,- 

MEET & TREAT                                                  100 min               115,- 

Huidscan + bespreking + productadvies + 

huidverbeterende behandeling 

LICHAAM EN GEEST WORDEN MET ELKAAR IN BALANS GEBRACHT 

Beauty Concept                      90 min            80,- 

Een uitgebreide gelaatsbehandeling met typisch startritueel en Ayurvedische 

technieken om u een complete zen ervaring te geven op gebied van huidver-

zorging. (incl. dosha test) 

Antiage Ritual                         90 min           80- 

Een uniek behandelprogramma tegen huidveroudering, met krachtige natuur-

lijke ingrediënten, pure essentiële oliën en plantenextracten. 

Kristal Face Ritual                   90 min           80,- 

Een uniek ritueel met hotstones, marmamassage en een chakrahealing waar 

hestel, balans en huidverzorging samenkomen en weer balans brengt tussen je 

mind, body & soul 

REBALANCING TREATMENTS 

Madana—kruidenstempelmassage            80 min             85,- 

Dit is een volledige lichaamsmassage met warme kruidenstempels. De stempels 

activeren de stofwisseling en verbeteren de bloedsomloop. De kruiden ontslak-

ken, regeneren en verzorgen de huid op intensieve wijze. De helende effecten 

van de warme kruiden werken tot diep in het onderliggende weefsel, zelfs tot 

in de organen.(Bij hoge zomerse temperaturen kan deze niet uitgevoerd wor-

den.) 

Aroma-therapeutische massage                 60 min           65,-  

Dit is een volledige lichaamsmassage waarbij de kracht van essentiële oliën 

worden ingezet om u een zo ontspannen mogelijk gevoel te geven. Een ont-

spannende massage kan wonderen doen bij stress of een dipje.  Het ideale “Me

-time” momentje.  

Hot stone massage                                      60 min           75,-  

De  warme rivierstenen worden samen met olie op de chakra energie centra 

geplaatst. Hierna volgt een ontspannende massage over het hele lichaam heen 

die stress en spanning doen verdwijnen. De warme stenen zorgen voor een die-

pe relaxatie . (Bij hoge zomerse temperaturen kan deze niet uitgevoerd wor-

HUIDCOACHING 



WAXING 
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BROWS & LASHES PEELINGS 

UNIVERSAL AHA                                   65,- 

Huidopfrissende peel of peel ter voorbereiding op alle an-

dere peelings 

CLARITY PEEL                                        65,- 

Peeling geschikt om acne en andere onzuiverheden snel 

onder controle te krijgen 

EVEN PEEL                                             65,- 

Geschikt om alle vormen van pigmentvlekken te verminde-

ren en de algehele huidteint te verbeteren.  

REWIND                                                 79,- 

Peeling geschikt voor huidveroudering. (fijne lijntjes, rim-

pels, huidverslapping) 

• PEELS worden in kuurvorm van 4 tot 6 genomen 

voor maximale resultaten. 

• Ultimate recovery bio cellulose masker + 10 euro 

verkoelt, verzacht en hydrateert de huid na de 

intensieve peeling 

• PEELS ENKEL OP AANVRAAG 

 

     BROWS 

wenkbrauwen epileren                                     8,- 

wenkbrauwen verven                                       8,- 

wenkbrauwen en wimpers verven                   15,-    

     LASHES 

wimpers verven                                               8,- 

harsen lip / kin                                            8,- 

harsen lip en kin                                         12,- 

harsen zijkanten gelaat                               20,- 

harsen volledig gelaat                                 35,- 

DERMAPLANING GLOWING SKIN           85,- 

Verwijderen van donsharen d.m.v. 

speciaal ontworpen dermaplaning mesje 

( reinigen, peeling , tonic, dermaplaning +  

herstellend vliesmasker  

DERMAPLANING 

MINERALE MAKE-UP 

Dag of avond make-up                         35,- 

 

MICRONEEDLING 

Microneedling  1 sessie                                      125,- 

Microneedling KUUR KLEIN (4 sessies)              499,- 

Incl. huidscan t.w.v. 40 euro  

Microneedling KUUR GROOT                            625,- 

(5 sessies + 1 gratis) incl. huidscan t.w.v. 40 euro 


