
Prijslijst Whispering Beauty

Gezichtsbehandeling 30 min € 27,50

Reiniging, peeling, verwijderen onzuiverheden of epileren/harsen wenkbrauwen, masker en 
oogmasker, dag/nachtverzorging.

Gezichtsbehandeling 60 min € 47,50

Reiniging, peeling, verwijderen onzuiverheden, epileren/harsen wenkbrauwen, gezicht-nek-
schouder massage, handmassage, masker en oogmasker, dag/nachtverzorging.

Gezichtsbehandeling 90 min € 67,50

Rugmassage, reiniging, peeling, verwijderen onzuiverheden, epileren/harsen wenkbrauwen, 
gezicht-nek-schouder massage, handmassage, masker en oogmasker, dag/nachtverzorging. 
Plus een gratis potje omega crème.

Losse/aanvullende  behandelingen:
Tijdens gezichtsbehandeling

Harsen/epileren wenkbrauwen € 10,00 € 7,50
Harsen bovenlip of kin € 7,50 € 5,00
Harsen bovenlip en kin € 12,50 € 10,00
Verven wimpers of wenkbrauwen € 7,50 € 5,00
Verven wimpers en wenkbrauwen € 12,50 € 10,00
Millia (gerstekorrels) verwijderen vanaf € 7,50

Harsen lichaam:
Harsen onderbenen (inclusief knie) of bovenbenen € 20,00
Harsen hele benen € 30,00
Harsen bikinilijn € 15,00
Harsen onderarmen € 15,00
Harsen hele armen € 20,00
Harsen oksels € 12,50
Harsen rug schoudergedeelte € 15,00
Harsen hele rug € 25,00
 
Bij 3 of meer losse behandelingen 10% korting



Voetreflexmassage:
1ste behandeling, volledige massage met intake 75 min € 36,00
Vervolg behandelingen ( klachtgericht ) 35 min € 23,00
Volledige massage 60 min € 36,00

Anti-stress-voetmassage:
1ste behandeling, volledige massage met intake 75 min € 36,00
Vervolg behandelingen 60 min € 36,00

Vijf-elementen-meridiaan-massage:
1ste behandeling, volledige massage met intake 90 min € 40,00
Combinatie met voetreflexmassage 60 min € 36,00
Volledige massage 75 min € 40,00

Lichaamsmassage:
Rug-nek-schoudermassage 25 min € 20,00

Pedicure:

Pedicure Basis 45 min € 27,50
Knippen van de nagels, verzorgen van nagels en nagelriemen, verwijderen van eelt en evt 
likdoorns, voetcrème.

Pedicure Plus 60 min € 32,50
Pedicure basis plus een ontspannende  voetmassage of nagels lakken.

Pedicure de Luxe 90 min € 45,00
Pedicure basis plus een voetverwenbehandeling en evt. nagels lakken

Pedicure Reflex 90 min € 46,50
Pedicure basis plus een ontspannende voetreflexmassage

Voetverwenbehandeling 45 min € 25,00
Voetenbad, voetenscrub, voetenmasker, ontspannende voetmassage, voetencrème. 

Likdoorn verwijderen vanaf € 7,50
Nagels knippen en vijlen ( niet verdunnen ) € 11,50
Nagels lakken € 7,50

Cadeaubonnen vanaf € 10,00


