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30 minuten € 35,-

60 minuten € 60,-

90 minuten € 75,-

120 minuten € 85,-

Prijslijst 2020

SPECIALISATIES

3 stappenplan voor een intensieve reiniging, gommage & polijstende peeling van gezicht - hals en
decolleté.
Doeltreffend samengesteld voor het verbeteren van je huid en daarnaast ook inclusief
wenkbrauwen modelleren.
Uitgebreide en doeltreffende gezichtsbehandeling voor het verbeteren van je huid en daarnaast ook
inclusief wenkbrauwen modelleren en bindweefselmassage.
Uitgebreide en doeltreffende gezichtsbehandeling voor het verbeteren van je huid en daarnaast
ook inclusief: modelleren wenkbrauwen, verven wenkbrauwen, verven wimpers, harsen bovenlip,
kin, kaaklijn en uitgebreide bindweefselmassage.

ACNE BEHANDELING
Diep zuiverende behandeling speciaal voor de acne huid.

BINDWEEFSELMASSAGE
Gezicht-hals-decolleté
Rug
Voor en achterkant benen

SHIATSU MASSAGE
Japanse drukpuntmassage van Hoofdhuid-gezicht-
schouders-nek-bovenarmen

YON-KA HUIDVERZORGING
Yon-Ka basic € 39,-   60 min. basis behandeling inclusief: wenkbrauwen modelleren, gommage, klassieke massage en masker.

HUIDVERBETERING YON-KA
Gevoelige huid
Rimpels/Verslapping
Slecht doorbloedde/Rokershuid
Pigmentvlekken

Droge huid
Vochtarme huid
Gecombineerde huid

Vette huid
Acne huid
Couperose/rosacea huid

60 min.    €  60,00

30 min.    €  29,00
30 min.    €  29,00
30 min.    €  29,00

60 min.    €  39,00

LASH LIFTING
Bij een Lash Lift worden de natuurlijke wimpers via een speciale
techniek gekruld en donkerder gekleurd. Zo lijken de wimpers
langer en krijg je een mooie open blik. Het resultaat houdt
minimaal 6 weken!

60 min.    €  39,00

COSMETISCHE VOETVERZORGING
Inclusief LAKKEN
Dit is een cosmetische voet behandeling voor voeten zonder
medische problemen, uitgevoerd door een schoonheids-
specialiste. De teennagels worden geknipt, gevijld en
gepolijst, de nagelriemen worden verzorgd met olie, lichte
eeltvorming wordt verwijderd, voetmassage met hydraterend
product en ter afsluiting worden de nagels gelakt.

COSMETISCHE VOETVERZORGING
Inclusief GELPOLISH

MANICURE INCLUSIEF NAGELS LAKKEN
GELPOLISH
MANiCURE & GELPOLISH
Gelpolish verwijderen & nagels polijsten
Nagels lakken met nagellak

60 min.    €  25,00

75 min.    €  43,00

€  19,00
€  20,00
€  38,00
€  19,00
€    9,00

OVERIGE BEHANDELINGEN
Modelleren wenkbrauwen
Modelleren en verven wenkbrauwen
Modelleren wenkbrauwen –
          verven wimpers & wenkbrauwen
Verven wimpers of wenkbrauwen
Verven wimpers en wenkbrauwen
Harsen bovenlip
Harsen bovenlip en kin
Harsen gelaat
Harsen gelaat
incl. wenkbrauwen en modelleren
Harsen oksels
Harsen onderbenen

20 min.    €  12,00
30 min.    €  19,00

40 min.    €  27,00
20 min.    €  12,00
30 min.    €  19,00
10 min.    €    9,00
15 min.    €  15,00
30 min.    €  19,00

40 min.    €  27,00
20 min.    €  19,00
30 min.    €  29,00

*Je hoeft je geen zorgen te
maken wanneer je gaat
douchen, zwemmen of
sporten – de Lash Lifting is
tegen alles bestand!
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LICHAAMSMASSAGE

VOET/ONDERBEEN MASSAGE

RUG-SCHOUDER-NEKMASSAGE

AROMAMASSAGE
Reiniging met Lait Nettoyant
Warme kompressen met Phyto Bain
Uitgebreide gezicht – schouder – nekmassage met lavendelolie,
Yon-Ka Lotion met: Rozemarijn, Lavendel, Cypres, Tijm, Geranium
Pamplemousse,  dagverzorging met verkwikkende citrus
Phyto Oogcontour met Rozemarijn
Nagenieten in onze Oosterse loungeruimte
met ‘n drankje van het huis.

Prijslijst 2020

ARRANGEMENTEN HAMAM 1-4 personen

SCHOONE SCRUBSTER
Ontvangst met Appelthee, Turks stoombad, Authentieke
Arabische lichaamsscrub met Kese, Gezicht scrub, Haarwassing
met Olijfshampoo & Haarmasker, Warme overgietingen en
Nagenieten in onze Oosterse loungeruimte met een drankje van
het huis

AANMODDEREN
Als Schoone Scrubster incl. Ghassoul Modderpacking.

SCHOONE SLAAPSTER
Als Schoone Scrubster incl. traditionele lichaamsmassage met
Olijfzeepschuim

HAMAM COMPLEET
Als Schoone Scrubster, aangevuld met
Ghassoul modderpacking, lichaamsmassage met
Olijfzeepschuim en nagenieten in onze Oosterse Loungeruimte
met een drankje van het huis.

DAG ARRANGEMENT
Ontvangst met Appelthee, Turks Stoombad, Authentieke
Arabische lichaamsscrub met Kese, Haarwassing & Haarmasker,
Warme overgietingen, Ghassoul modderpacking,
Lichaamsmassage met olijfzeepschuim, Luxe
gezichtsbehandeling van 90 minuten met de topproducten van
Yon-Ka.   Indien gewenst; Modelleren wenkbrauwen, verven
wimpers/wenkbrauwen, Harsen gezicht, onbeperkt koffie, thee,
water en Oosterse tapas.

2 uur   € 60,00 p.p.

2½  uur  € 70,00 p.p.

SEIZOENS ARRANGEMENTEN*:
*Het eerste gedeelte van alle seizoensarrangementen vindt
plaats in de Hamam en is bij alle arrangementen hetzelfde.

Je wordt ontvangen met een drankje, Relaxen in het Turks
stoombad, Complete gezicht & lichaam-scrub met
aromatische scrub zout, watermassage door middel van
warme overgietingen, haarwassing en haarmasker.

Daarnaast krijg je bij het arrangement:
▪ Lente: Een manicure met gelpolish of nagels lakken.
▪ Zomer: Een cosmetische voetverzorging met gelpolish

of nagels lakken.
▪ Herfst: Een uitgebreide gezichtsbehandeling met de

huidverbeterende producten van Yon-Ka, inclusief
wenkbrauwen modelleren.

▪ Winter: Aromamassage behandeling OF
lichaamsmassage 45 minuten

3 uur   €   65,00 p.p.

TOP TOT TEEN ARRANGEMENT
Uitgebreide gezichtsbehandeling met de huidverbeterende
producten van Yon-Ka, inclusief wenkbrauwen modelleren
(60 min.), Manicure incl. gelpolish of lakken, Cosmetische
voetverzorging incl. gelpolish of lakken, Ontspannende
voetmassage

3 uur   €   79,00 p.p.

ZOUTE ZONDE
Je wordt ontvangen met een drankje, Relaxen in het Turks
stoombad, Complete gezicht & lichaam-scrub met
aromatische scrub zout, watermassage door middel van
warme overgietingen, haarwassing en haarmasker.

60 min.   €  45,00 p.p.

30 min.    €  21,00
60 min.    €  40,00
90 min.    €  59.00

30 min.    €  21,00

30 min.    €  21,00

45 min.    €  28,00

WELLNESS

3 uur  € 80,00 p.p.

3½ uur  € 90,00 p.p.

6 uur  € 149,00 p.p.

HAMAMMASSAGE
Lichaamsmassage met olijfzeepschuim in de warmte van het
Oosters badhuis! Ontvangst met een drankje, Turks
stoombad, Lichaamsmassage met olijzeepschuim,
Gezichtsmassage met lavendelolie, Nagenieten met een
drankje, zoete en zoute lekkernijen.

90 min.  €   69,00 p.p.


