BABOR BODY MENU
Het ondergaan van een weldadige BABOR
lichaamsbehandeling is een ware belevenis met een
dubbel verweneffect. Ervaar hoe de nieuwe
behandelingstechnieken uw huid verwennen en
verzorgen.

STARTERS

LICHAAMSBEHANDELINGEN
Peeling of pakking
Peeling & pakking
Peeling, pakking & rug massage
Ontspanningsbaden
Ontslakkend algenbad

€ 30,00/ 25 min.
€ 39,95/ 45 min.
€ 75,00/ 70 min.
€ 29,95/ 30 min.
€ 29,95/ 30 min.

Maak een keuze uit onze verschillende lijnen:
SHAPING
(Verstevigen, gladmaken & silhouet verfijnen).

ENERGIZING
(Verfrissend, zintuigen verlevendigen & lichaam vitaliseren).

RELAXING
(Ontspannen, stress verminderen & genieten van time-out).

BALANCING
(Versterken, balans vinden & herstellen).

Rug/deel massage
Lichaamsmassage
Klassieke hotstone massage
Hoofdhuid-oor massage

€ 31,50/ 25 min.
€ 54,95/ 50 min.
€ 59,95/ 50 min.
€ 39,95/ 35 min.

Met oorkaarsen.

Harsen onderbenen of bovenbenen
Harsen onderbenen & bovenbenen
Harsen oksels of bikinilijn
Harsen armen, borst of rug

€ 21,50
€ 39,50
€ 16,50
€ 24,50

HAMAM BEHANDELINGEN
Hamam scrubzeepmassage
Hamam Ritueel

€ 45,95/ 45 min.
€ 74,95/ 75 min.

Hamam scrubzeep massage met haren wassen &
een duobad.

FACIAL MAINS
Wij gunnen uw huid precies datgene, wat ze nodig heeft.
Afgestemd op uw persoonlijke huidbehoeften,
verwennen wij haar met de producten uit de serie
SKINOVAGE van het exclusieve merk BABOR.
Classic

€ 49,95/ 55 min.

Premium

€ 69,95/ 85 min.

Reiniging, huidactivering/vitaliteits-check, enzym peeling, 3 ampullen,
uitgebreide massage, masker, oogverzorging & afsluitende verzorging.

De gezichtsbehandeling voor de huid die extra aandacht
wenst, met een speciale handverzorging & liftende producten.

DESSERTS
Hydra Boost
Ervaar hoe een serie werkstof-ampullen de
dorst van uw huid duurzaam kunnen lessen.

€ 14,95

5 ampullen toegepast met koud/warme technieken.

€ 4,95

Met oogmassage, oogmasker en oog crème.

Collageen vliesmasker

Manicure

€ 24,50/ 30 min.

Manicure bad, vijlen, nagelriemen, massage&
verzorging.

Luxe manicure

€ 39,95/ 45 min.

Manicure bad, vijlen, nagelriemen, peeling, masker,
massage & verzorging.

€ 25,50/ 30 min.

Voeten bad, knippen en vijlen, nagelriemen,
massage &voetverzorging.

€ 39,95/ 45 min.

Voeten bad, knippen en vijlen, eelt vijlen,
nagelriemen, peeling, masker, massage &
verzorging.
Uw favoriete OPI kleur blijft, afhankelijk van de
conditie van de natuurlijke nagel, twee weken
perfect glanzend zitten.

Met onze geavanceerde analyse-camera kunt u uw huid in detail leren
kennen.
Ontdek uw persoonlijk schoonheidspotentieel, want alleen wie zijn huid in
detail kent, kan haar optimaal verzorgen en beschermen.

Intensieve oogverzorging

HAND & FOOT MENU

Gelcolor by OPI

€ 29,95/ 30 min.

HSR® Lifting Energy
€ 77,95/ 55 min.
Gezichtslifting van de nieuwe generatie.

HARSEN

Luxe spa voetverzorging

BABOR TECH
Hightech huidanalyse met 80x zoom

Reiniging, huidactivering/vitaliteits-check, peeling, 1 ampul, massage,
masker & afsluitende verzorging.

MASSAGES

Spa voetverzorging

BABOR FACIAL MENU

€ 20,00/ 45 min.

€ 9,95

WIMPERS & WENKBRAUWEN
Wenkbrauwen epileren of harsen
Wenkbrauwen of wimpers verven
Wenkbrauwen & wimpers verven
Harsen bovenlip of kin
Harsen bovenlip & kin

€ 10,00
€ 9,50
€ 15,50
€ 9,50
€ 15,50

