DISCOVERY
TIJD IN MIN

PRIJS

75 m

€ 69

TIJD IN MIN

PRIJS

120 m

€ 120

90 m

€ 95

Essential

Bij deze essentiële behandeling dringen aangebrachte
vitaminen heel snel en diep in de huid. Met de unieke DF
probe wordt tijd gespendeerd aan elke zone en aandacht aan
elke huidconditie.

90 m

€ 90

Skin Renewel

Deze intense gelaatsbehandeling exfolieert zacht en hydrateert de huid. Ideaal voor vale, verstopte huid, puistjes, littekens en onbeschadigde huid . De combinatie van peeling
en vitaminen ( met DF machine ) vernieuwt en verfrist de huid.

90 m

€ 99

Cool peel met DFII

Deze ophelderende behandeling met peeling & het insluizen van actieve werkstoffen geeft een ware coup d’éclat.

90 m

€ 85

Cool peel

Deze behandeling verwijdert dode huidcellen, zuivert de
huid en maakt de textuur gladder. Ideaal voor rimpels, verslapping, open poriën, acné rosacea, pigmentvlekken…….

75 m

€ 75

BEHANDELING
Discovery

OMSCHRIJVING
Een eerste gelaatsbehandeling met een grondige huidanalyse en persoonlijk huidadvies. In overleg wordt er een
verzorgingsplan opgesteld.

DF II MACHINE
BEHANDELING

Collageen boost

OMSCHRIJVING
Deze ultieme gelaatsbehandeling verhoogt aanzienlijk het
indringen van de actieve werkstoffen met onmiddellijk
resultaat. Met de unieke Ionzyme DF probe wordt aan elke
zone en elke huidconditie aandacht gegeven. Daarna zorgt
een volledige veldionto met gaas of masker voor resultaten
op het volledig gelaat.
Deze doelgerichte gelaatsbehandeling legt de focus op 2

Focus

belangrijke probleemzones.Met de ionzyme DF probe pakt
men de huidproblemen rechtsreeks aan. Daarna zorgt een
volledige veldionto met gaas of masker voor resultaten op
het volledig gelaat.

Cool peel behandeling werkt optimaal in kuur van 4 behandelingen

€ 65

MANUEEL
BEHANDELING

OMSCHRIJVING

TIJD IN MIN

PRIJS

Deep cleansing

Een specifieke behandeling voor een huid met comedomen
en onzuiverheden. De huid wordt zacht geëxfolieerd en opgefrist. Deel voor jonge huiden of na een zomervakantie

60 m

€ 75

Sensitive

Deze rijkelijke gelaatsbehandeling verzacht en kalmeert de
reactieve huid en herstelt de beschadigde hydrolipide film .

60 m

€ 75

Vital

Voor wie af en toe van een massage wil genieten en toch de
huid wil boosten met vitaminen en anti-oxidanten? De Vital
behandeling combineert het alle twee. optie: cosmetica
roll cit

75 m

€ 78

Hand / foot experience

Laat u extra verwennen tijdens uw verzorging . Zorgt voor
extra hydratatie en exfoliatie

10 m

€ 10

TIJD IN MIN

PRIJS

al vanaf

€ 35

LUNCHTIME (kortere behandelingen geven in kuurverband mooi resultaat)
BEHANDELING
Lunchtime

OMSCHRIJVING
Advies 6- 12 behandelingen . Bij het boeken van een kuur
van 6 behandelingen krijgt u Gratis pré cleansing oil. Bij
een kuur van 12 behandeling krijgt u Avst Eye gel

