Face
e
Your p
purify care
e 30 min

€ 37,5
50

Een reinig
gende jeugdbe
ehandeling vo
oor de jonge onzuivere huid.

Your e xpert care 60 min

€ 67,0
00

Een heerlijke well-being
g gezichtsbeh
handeling afge
estemd op uw
w huidcoditie en
e behoefte. G
Gericht op ontspanning,
reiniging en voeding. Een actieve gezzichtsbhandeling dankzij de
e kracht van n
natuurlijk actie
eve ingredientten en de
e comfort touch massage, e
een massage die
d bewustwo
ording van lich
haam en geestt stimuleert.
exclusieve

Your anti-aging
g solution
n 90 min

€ 95,0
00

Een exclusieve anti-aging gezichtsbe
ehandeling me
et direct resultaat, afgestem
md op uw huid
dconditie en behoefte.
b
Voor een frisse, levedige, jonger uitziiende huid. Ee
en actieve gezichtsbehande
eling met fruitzuren en onze
e exclusieve
t
massage. Celvernieuw
wing, verkwik
kt de huid en vvermindert fijn
ne lijntjes en riimpels, pigme
entatie en
comfort touch
oppervlak
kkige acnelitte
ekens.

Your approach to longevvity

€ 45,0
00

Een comp
plete anti-agin
ng gezichtsbehandeling me
et fruitzuren en bindweefselmassage. Deze behandelin
ng werkt
corrigeren
nd en preventtief tegen de 4 voornaamste
e oorzaken van
n cellulaire veroudering; on
ntstekingen, su
uikers, vrije
radicalen en DNA repliccatie.

Kuur 10 x 30 min (10e behandeling grratis)

€ 45,0
00
€ 70,00
€ 216,00
5,00
€ 405

Your o
organic ch
hoice 60 m
min

€ 67,0
00

Skin regim
men Face 30 m
min
Skin regim
men Face 60 m
min
Kuur van 6 x 30 min (20
0 % korting)

Een volled
dig gecertifice
eerde biologiscche en volkom
men natuurlijk
ke gezichtsbeh
handeling, we
elke diep voede
end en
anti-aging
g bescherming biedt aan de
e droge en gevvoelige huid.

Yo
our add-o
on special touches …..
andelingen verrzorgen wij zo
owel los als in combinatie m
met andere beh
handelingen.
Deze beha

Eye zo ne refresh
h & anti-a
age

€ 33,0
00

Behandeling met drievo
oudige werkin
ng voor het de
elicate gebied rondom de og
gen. Reduceert zwelling en donkere
n vitale en frissse uitstraling.
kringen, vverzacht fijne lijntjes en rimpels. Voor een

Plump
ping Collagen mask
k

€ 25,0
00

Een directte opvullende behandeling voor de droge
e, vermoeide en
e rijpere huid. Verzacht fijn
ne lijntjes en riimpels en
geeft vitaliteit en frishe
eid aan de huid
d.

Your add-ons
€ 20,00
50
€ 12,5
€ 12,5
50
€ 18,0
00
€ 12,5
50
€ 18,0
00

Hoofdhuidmassage
Modellere
en wenkbrauw
wen
Verven wimpers of wen
nkbrauwen
Verven wimpers en wenkbrauwen
ovenlip of kin
Harsen bo
Harsen bo
ovenlip en kin

Heren
nstraat 34, Hilve
ersum

0335 – 629 52 08

info@scho
oonheidspraktijk
khetgooi.nl

Gooische B
Brink, Brinkweg
g1
Hilvertsho
of, Groest 86

Bodyy
Your sslimming
g-cellulitte-detox solution 45 min

€ 55,0
00

Een intense pakking vo
oor de onvolko
omenheden va
an cellulitis. D
De behandeling
g is gericht op
p het verbetere
en van de
lichaamsccontouren en stimuleert de
e vetafbraak op de meest lasstige gebieden
n.
gen(6e behand
deling gratis)
Kuur van 6 behandeling

€ 275,00

Your ffirm-tone
e-elastic ize soluttion 45 min

€ 55,0
00

Perfecte a
anti-aging beh
handeling voo
or het verstevig
gen van de hu
uid. Lichaamsp
pakking met remineralisere
end
thermaal water in een romige modder óf een versttevigend en vo
oedend cocoo
oning masker w
welke de huid
d zal
maak van colla
ageen stimule
eert.
vernieuwen en de aanm

Your M
Maternitty time 45
5 min

€ 55,0
00

Tijdens én
n na de zwang
gerschap. Dan
nkzij de verstevvigende en vo
oedende werkiing verbetert de
d bloedcircullatie,
verminde
ert zwelling en
n voorkomt strriae. Nu mag mama
m
geniete
en!

Aroma
asoul Rittual scru b 45 min

€ 55,0
00

Tijdens de
eze lichaamsb
behandeling w
wordt uw licha
aam masseren
nd gescrubt do
oormiddel van
n rituelen uit 4
verschillende culturen: Orientaals, M
Mediteraans, Arabisch
A
en Indiaas.

Hot sttone Masssage (60
0min)

€ 65,0
00

Massage met warme sttenen om een
n therapeutiscch effect op lichaam en geesst te creëren. D
De hot stone m
massage
heeft als rresultaat een vverzachtende
e en diep ontsp
pannende werrking op spieren, lichaam en
n geest.

€ 35,0
00

Hot stone
e massage 30m
min

Your rrelax mom
ment
€ 35,0
00
€ 50,00
00
€ 65,0

Massage 30 min
Massage 45 min
Massage 60 min

Your a
add-on to
ouches
€ 25,0
00
€ 43,0
00
€ 20,00
00
€ 25,0
€ 20,00
00
€ 33,0

Harsen bo
oven- of onderbenen
Harsen bo
oven- en onde
erbenen
Harsen ok
ksels
Harsen ru
ug of borst (ma
an)
Harsen bo
oven- of onderarm
Harsen bo
oven- en onde
erarm

Micrro Needling
€ 175,,00
€ 199,00
€ 225,00

Gelaat
Gelaat en hals
als en decolletté
Gelaat, ha

Heeft u beepaalde klach
hten, wilt u een specifiek ressultaat? Kom langs om uw wensen en beehoeften te besspreken!

Heren
nstraat 34, Hilve
ersum

0335 – 629 52 08

info@scho
oonheidspraktijk
khetgooi.nl

Gooische B
Brink, Brinkweg
g1
Hilvertsho
of, Groest 86

