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Ontdek de individuele schoonheid met Maria Galland. Uw
persoonlijk verzorgingsprogramma komt precies tegemoet aan
uw wensen en de behoeften van uw huid.
Klassieke gelaatsverzorging

50 €

Korte intensieve verzorging.
Basis gelaatsverzorging

60 €

Volwaardige behandeling met huidanalyse, peeling
zuiverend masker, epilatie, power ampoule en massage
Masque modelant gelaatsverzorging

80 €

Exclusieve en unieke behandeling, gebaseerd op een
diep inwerkende warmtebehandeling met lifting-effect
Collageen behandeling

75 €

Thalasso gelaatsverzorging

70 €

Verkoelende en uiterst hydraterende behandeling, zorgt
voor een optimale bescherming en stimuleert de microcirculatie en stofwisseling. De perfecte vakantie voor de huid.
Soin pureté behandeling

Gelaatsverzorgingen

55 €

Schoonheid tot in de diepte van de poriën en een puur
gevoel van welzijn .Verlost de huid van onzuiverheden
Gelaatsverzorging "la méthode mille"

Bernard Cassière- vooruitstrevende 100% natuurlijke behandelingen

Time interceptor

70 €

Allernieuwste techniek voor superliftende verjonging
met collageenmasker. Deze verzorging geeft alles wat

Een anti-âge behandeling die de rimpels duidelijk

uw huid nodig heeft

minder diep maakt en nieuwe voorkomt.De huid wordt steviger.

Soin Profilift gelaatsverzorging

Kiwi

65 €

Intense ophelderende verzorging tegen pigmentvlekken
Bamboeverzorging

65 €

Fenomenale ‘lifting’- behandeling, combinatie van
Cocon gelaatsverzorging

70 €

Ontspannende behandeling gebaseerd op een exclusieve
combinatie van massagetechnieken, waarbij het gezicht

Lichaamsverzorgingen

gehuld wordt in een licht schuimmasker.
35 €

gommage van heel het lichaam met exotische en fruitige geuren
Relaxerende massage

75 €

massagegrepen en diep inwerkende werkstoffen

Hydraterende gelaatsverzorging met hennep

Lichaamspeeling

110 €

55 €

Oogverzorging

40 €

Oogverzorging in combinatie met gelaatsverzorging

20 €

Behandeling met concentraat en een vitaliserend
verkoelend algenmasker.

Rugbehandeling

30 €

met peeling en heerlijke ontspannende massage
Hot stone massage

Japanse gezichtsmassage

40 €

Uniek in combinatie met de stimulatie van energiebanen
75 €

en acupunctuurpunten. Creëert een natuurlijk face-lifteffect.

Behandeling met warme, natuurlijke stenen die

Mannengelaatsverzorging Homme Galland

ontgiftend, ontspannend en stressverlichtend werken.

Speciaal aangepaste gelaatsverzorging voor de heer
waarin hij het weldadige effect van een verzorging ontdekt.

60 €
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Handverzorging
Manicure

20 €
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Extra lak

6€
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Paraffinebad handen

10 €

Luxeverzorging voor handen en nagels

35 €

Inclusief peeling, massage en masker
So Polish handen

35 €

Voetverzorging
Medische pedicure

25 €

Luxe welness verzorging

35 €

met voetverzorging, peeling, masker en massage
So polish + pedicure

40 €

Epilaties
Wenkbrauwen

8€

Kin of bovenlip

7€

Wenkbrauwen & bovenlip

14 €

Gelaat

16 €

Oksels

12 €

Armen

15 €

Rug

20 €

Bikinilijn

13 €

Onderbenen of bovenbenen

16 €

Volledige benen en bikini

39 €

Maquillage
Dagmaquillage

20 €

Avondmaquillage

25 €

Trouwmaquillage inclusief proef

40 €

Verven
Verven wenkbrauwen

12 €

Verven wimpers

13 €

Verven wimpers en wenkbrauwen

20 €

