Prijslijst
Behandelingen Dermalogica
Facials
Dermalogica Face Treatment
60 minuten € 60,00

Environmental Control Treatment

Deze behandeling vormt de basis van alle Dermalogica-

Dit is de behandeling voor de rode, (over)gevoelige of geïrriteerde

behandelingen. De verschillende behandelingsmethoden en de

huid. Door gebruik te maken van onder meer een kalmerende reiniger

keuze van de gebruikte producten worden middels de Face Mapping

en een havermout masker, wordt de huid gekalmeerd. Hierdoor zal

analyse (huidanalyse) volledig afgestemd op uw huidtype en de

deze minder rood zijn en direct prettiger aanvoelen.

75 minuten € 72,50

conditie van uw huid. Hierdoor ontstaat een behandeling die voor
iedere klant uniek is.

Skin Brightening Treatment
60 minuten € 60,00

Abonnement Dermalogica Face Treatment
Drie Face Treatments van 60 minuten € 169,00

Deze behandeling brengt ongelijke pigmentatie, als gevolg van

U krijgt een directe korting op de treatments en ontvangt 10%

zonlicht en zwangerschap, terug in balans. Regelmatig bezoek aan de

korting op Dermalogica producten die u aanschaft.

salon, in combinatie met het thuisgebruik van de juiste producten,

bijvoorbeeld hormoonwisselingen, overmatige blootstelling aan

kunnen een uitstekend resultaat geven.

Dermalogica facial met
een detox lichaamspakking van Minceur
75 minuten € 97,00

Power Regeneration Treatment

De basis Dermalogica facial alleen tijdens deze behandeling ondergaat

Ideaal voor de huid die te maken heeft met vroegtijdige veroudering,

u een lichaamspakking. De pakking zorgt door middel van essentiële

droogte of een huid die door de zon beschadigd is. Bij elke stap

oliën dat uw doorbloeding wordt gestimuleerd, u een betere cel-

worden krachtige vitamines toegepast die de huid voeden en helpen

verbranding heeft en een betere uitscheiding heeft van afvalstoffen.

herstellen, terwijl de symptomen van veroudering worden bestreden.

Mensen die veel vocht vasthouden hebben er veel baat bij. Daarnaast

Het verbetert de teint, de elasticiteit en de structuur van de huid.

75 minuten € 72,50

is het ook nog heerlijk ontspannend.
30-minute Express Treatment
Medicated Clearing Treatment

30 minuten € 33,00

60 minuten € 60,00

De snelle opkikker voor de huid! We beginnen met het reinigen,

Deze behandeling is het ultieme in de bestrijding van acné. De

waarna een lichte peeling volgt. Dit combineren we met een stoom-

behandeling is gericht op het kalmeren van huidige ontstekingen,

behandeling die de huid verwarmt en verweekt. Een gezichtsmasker

maar helpt ook onder meer door dieptereiniging, toekomstige

samen met een oogmasker aangebracht zorgen dat alle tekorten

ontstekingen te voorkomen.

weer worden aangevuld. Afsluitend met een dagverzorging.
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Kennismaking Dermalogica

Kuur lichaamspakking Minceur in combinatie met Bodycoach

Face Mapping is een unieke huidanalyse methode, ontwikkeld voor

10 keer € 420,00

Dermalogica. Door Face Mapping kunnen wij u een helder en

Naast de kuur krijgt u de producten voor thuis gebruik ter waarde van

objectief beeld geven van uw huidconditie en mogelijk onderliggende

€ 100,30 gratis. De producten zijn een crème, lotion en essentiële

oorzaken. Het gezicht wordt opgedeeld in 14 zones en door de unieke

oliën voor onder de douche of in bad.

Dermalogica Face Map (die u mee naar huis krijgt) kunnen wij een
systematische, “centimeter voor centimeter-analyse” maken die garant

Hotstone massage

staat voor de juiste gezichtsbehandeling en gebruik van de juiste

30 minuten € 32,00

producten thuis. Huidanalyse middels Face Mapping wordt bij Slim

Een heerlijke massage met warme natuurstenen. Warmtebehandeling

Factory standaard uitgevoerd bij elk bezoek, zodat de huidconditie

door middel van warme stenen voor het ontspannen en los maken

van dat moment vastgesteld wordt en de behandeling op deze

van de spieren. De stenen in combinatie met de massage werken op

conditie wordt afgestemd.

uw energiebanen waardoor u zich na de behandeling weer helemaal
ontspannen voelt. Even een moment voor u zelf!

Lichaamspakking Minceur
30 minuten € 39,50

Multivitamin Hand and Foot Treatment

Een lichaamspakking met essentiële oliën onder andere: lavendel,

15 minuten handen/15 minuten voeten € 29,00

kaneel, munt, rozemarijn, Italiaanse citroen, salie enzovoorts. Het

Dit is een behandeling die zeer rijk is aan vitaminen. U krijgt een

verbetert de lymfestroom, stimuleert de bloedsomloop, betere

heerlijk kalmerend vitaminemasker, dat ideaal is voor droge, gebarsten

celverbranding, betere uitscheiding van toxines en vochtophoping.

of vroegtijdig verouderde handen en voeten. Dit is een echte

Hierdoor vermindert de cellulite en krijgt u een stevige en gladdere

oppepper voor handen en voeten!

huid. Het ondersteunt bij het afslanken en u verliest centimeters als u
het in kuur verband doet. Elk persoon, ongezien de leeftijd, seizoen of

MicroZone Treatments

levensfase, zal de weldadige werking van Minceur kunnen appreciëren.

20 minuten € 25,00
Een zone-gerichte behandeling die zeer doeltreffend is en de

Kuur Lichaamspakking Minceur

behoeften in deze haastige maatschappij tegemoet komt.

10 keer € 395,00

Enkele voorbeelden zijn:

Naast de kuur krijgt u de producten voor thuis gebruik t.w.v. € 100,30

● Eye Rescue MicroZone;

gratis. De producten zijn een crème, lotion en essentiële oliën voor

● Rapid Spot Clearing MicroZone;

onder de douche of in bad.

● Blackhead Relief MicroZone;
● Lip Renewal MicroZone;

Lichaamspakking Minceur in combinatie met Bodycoach

● Hand Repair MicroZone;

35 minuten € 42,00

● Men’s Skin Fitness MicroZone.

Tijdens de pakking gaat u ook een trainingsprogramma afwerken op
de Bodycoach. U doet verschillende oefeningen onder begeleiding op
de Bodycoach terwijl de Minceurpakking zijn werking doet. Hierdoor
heeft u een nog beter resultaat, uw huid wordt gladder en steviger en
u verliest centimeters.
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Touch Therapy

Single Treatments

15 minuten € 15,00

		

Tijdens Facial- of

De vermelde behandelingen zijn specifiek voor een bepaald huidtype

		

Special Treatment

en/of huidconditie. Zelf kunt u de behandelingen eventueel uitbreiden

Epileren wenkbrauwen vanaf

€ 15,00

€ 11,00

met één of meer “Touch Therapy’s” naar keuze.

Epileren en verven wenkbrauwen

€ 23,50

€ 18,00

● gezichtsmassage inclusief nek, schouders en decolleté;

Verven wenkbrauwen

€ 11,00

€ 8,50

● drukpuntmassage (gezicht);

Verven wimpers

€ 14,50

€ 12,00

● massage van rug, schouders en nek;

Verven wenkbrauwen en wimpers € 19,50

€ 14,50

● Multivitamin Hand Treatment;

Dag make-up

€ 14,50

€ 12,00

● Multivitamin Foot Treatment.

Harsen bovenlip of kin

€ 12,50

€ 10,00

NB: Elke Facial vanaf 60 minuten bevat standaard een gezichtsmassage.

Harsen bovenlip en kin

€ 17,50

€ 13,50

Harsen oksels

€ 17,50

Harsen bikinilijn

€ 25,00

Harsen onderbenen

€ 27,50

Harsen onder- en bovenbenen

€ 42,50

Harsen onderarmen

€ 21,50

Harsen onder- en bovenarmen

€ 29,50

Harsen rug

€ 45,00
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