Behandelingen
Staywell gezichtsbehandeling Vechtdal € 43,50
Een ontspannende en een optimale verzorgende behandeling voor de huid van ongeveer 60
minuten. De behandeling wordt afgestemd op de huidconditie en het jaarseizoen. Met de heerlijke,
natuurlijke Piura producten, met plantenolien, kruiden en al het moois wat de natuur ons te bieden
heeft. Deze behandeling is prima aan te vullen met epileren, verven, harsen enz. Graag van te voren
aangeven wat u extra erbij wilt.
Voetrelax behandeling € 21,50
Laat uw voeten even heerlijk verwennen tijdens deze behandeling en geniet tijdens de behandeling
van een kopje kruidenthee. Inhoud behandeling: voetenbad met zeezout en gedroogde kruiden,
voetenscrub, knippen nagels en reiniging nagelomgeving, voetmassage en als afsluiting een heerlijke
voetencreme. Ongeveer 30 minuten
Voetwellness Duobehandeling € 49,50
Een voetbehandeling voor twee personen tegelijk. Inhoud behandeling: voetenbad met zeezout en
gedroogde, verse kruiden, voetenscrub, knippen nagels en reiniging nagelomgeveing, voetpakking
met zelfwarmende zeeklei, voetmassage en als afsluiting een heerlijke voetcreme.
Ontspanningsmassage rug, nek en schouders € 34,50
Een ontspannende massage met een heerlijke geurende olie van groene thee of lavendel.
Ongeveer 30 minuten

Hotstone massage € 49,50
Ervaar eens de werking van warme stenen op je lichaam. Echt een aanrader! De hitte en de 'druk'
van de stenen dringen diep door in de spieren. De hot stone massage verlicht spanningen en geeft je
nadien veel energie. Ongeveer 45 minuten.

Rugbehandeling met zelfwarmende zeeklei € 43,50
Een rugbehandeling met Phytomerproducten. Inhoud: reiniging, scrub, rugmassage, rugpakking,
hoofdhuidmassage en als afsluiting een verzorgende crème. Ongeveer 60 minuten.

Mineral Stone massage € 49,50 of € 65,50
Wij maken in deze massage gebruik van de groene Aventurijn.
Zacht zoals de handen bij een oliemassage glijdt de roller over het lichaam,
tast zich langs verspande spierbundels en ontvouwt daar zijn weldoende werking.
Deze massage is ideaal bij stress en spanningen,
alsook bij pijnlijke spieren en spierknopen.
Mineral Stone: Inhoud, massage van de billen, rug, schouders, nek en gezichtongeveer 45 minuten- Prijs: € 49,50

Mineral Stone massage compleet: Inhoud, scrub, & massage van billen, rug, schouders, nek en
gezicht, pakking van rug, schouders, nek en een verzorgend masker voor het gezicht.
ongeveer 75 minuten-Prijs: € 65,50
Pedicure behandeling
Een heerlijke behandeling voor de voeten. Indien nodig verwijderen van eelt, likdoorns en
behandeling ingroeiende nagels. Maximaal 45 minuten.
Prijs: € 29,50

Epileren
verven wimpers
verven wenkbrauwen
harsen bovenlip
harsen kin
harsen onderbenen
teennagels lakken

€ 11,€ 11,€ 11,€ 11,€ 11,€ 19,€ 11,- (zelf lak meenemen of aanschaffen in de salon)

