KENNISMAKINGS BEHANDELING:
Voor nieuwe klanten een volledige gezichtsbehandeling voor € 35.Vagheggi behandeling (1.5 uur) | € 65.Reinigen , epileren ,(bovenlip harsen ),onzuiverheden verwijderen, gezicht en decollete massage, een masker en evt.
make-up.
Phytomer behandeling (1.5uur) | €75.Reinigen, epileren, ( bovenlip harsen),extra masker ,onzuiverheden verwijderen, gezicht en decollete massage, een
masker en evt. Make-up.
Atame behandeling (1uur) | €50.Reinigen, epileren, onzuiverheden verwijderen en een passend masker.
Bij deze (basis) behandelingen zijn diverse uitbreidingen mogelijk. Dit is afhankelijk van het huidtype en de behoefte op
dat moment. Hieraan zijn wel extra kosten verbonden. Voorbeelden hiervan zijn; oogbehandeling, detox behandeling,
vochtbehandeling, ampullen, speciale anti-age maskers en Marc Inbane (bruin zonder zon).
Behandeling heren (1uur ) € 55.Reinigen, overtollige haartjes verwijderen, peeling, massage en een masker.
Behandeling Studenten (1uur) € 35.-/€ 45.Uitleg huidverzorging.
Reinigen, epileren, onzuiverheden verwijderen en masker € 35.- en met extra massage € 45.-.
Anti stress behandeling (45 min) € 40.Hoofd, nek, en de schouders zijn gebieden die onder druk staan omdat stress en spanning zich daar ophopen. Dit kan
zich uiten in de vorm van een stijve nek of schouders, vermoeide ogen en hoofdpijn. Met behulp van speciale oosterse
en westerse massagebewegingen worden blokkades opgeheven zodat je vrijwel meteen een aangename ontspanning voelt. Deze massage bevordert de nachtrust. Pijn en stijfheid worden verlicht en stress en vermoeidheid worden
verdreven.
Lichaamsbehandeling (30 min) € 30.Voor een gladde en zachte huid. Je huid gaat hier weer van stralen...
Met de sponzen van Phytomer wordt je gescrubd (is het weghalen van dode huidcellen) en
vervolgens wordt je hele lichaam met een voedende olie gemasseerd.
U kunt ook bij Something Els terecht voor kleinere (deel)behandelingen
* Epileren 		
€ 15,* Verven (wimpers of wenkbrauwen)
€ 15,* Epileren en verven (wimpers of wenkbrauwen) € 20,* Harsen van: - Bovenlip
€ 10,- Gezicht
€ 17,50
- Onderbenen
€ 20,- Bikini lijn
€ 15,TEVENS ZIJN DIVERSE CADEAUBONNEN VERKRIJGBAAR.
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