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Huidverzorging
Active Pureness | ca. 55 min.
Reinigend en matterend voor de jonge, onzuivere en vette huid. Deze behandeling wordt uitgevoerd met
een product van het Italiaanse merk [Comfort Zone].
Active Pureness Detox | ca. 60 min.
Een zuiverende en ontgiftende behandeling die gekarakteriseerd wordt door het matterende Spirulina
Algen mask. Deze behandeling wordt uitgevoerd met een product van het Italiaanse merk [Comfort
Zone].
Hydramemory | ca. 60 min.
Een hydraterende behandeling voor gezicht, hals en decolleté op basis van micro- en
macrohyaluronzuur. De unieke Brush massage zorgt voor een optimale opname van de Moringa olie en
het Hyaluronzuur, diep in de huid. Deze behandeling wordt uitgevoerd met een product van het
Italiaanse merk [Comfort Zone].
Recover touch | ca. 60 min.
Herstelt en voedt de door zon, pollutie en veroudering beschadigde huid, dankzij antioxidanten uit
Gojibes en Macadamia olie. Deze behandeling wordt uitgevoerd met een product van het Italiaanse merk
[Comfort Zone].
Urban Longevity Facial™ | ca. 60 min.
Een behandeling tegen moderne vermoeidheid en pollutie voor een gezonde, stralende huid en een
herstelde geest. Personaliseerbaar om specifieke stress gerelateerde imperfecties en tekenen van
veroudering te corrigeren.
Urban Detox Facial | ca. 60 min.
Helpt de huidbalans te verbeteren door vervuiling en de gevolgen van luchtverontreiniging (fijnstof) te
verwijderen. Tijdens de Detox Facial wordt gebruikt gemaakt van het Urban Detox peel-off masker met
chlorella, ginsengwortel en witte klei. Voor een gezonde en stralende teint.
Aroma cleanse ritueel | 50 min.
Reinigen; diepte reiniging; wenkbrauwen modeleren; drukpuntmassage; masker; dagverzorging.
Aromaplastie “Signature” ritueel | ca. 75 min.
100 % natuurlijke energieboost voor alle huidtypes
Aurabsolu “Power nap” ritueel | ca. 30 min.
Voor de actieve en moderne vrouw die de uitstraling van de huid een snelle boost wilt geven.
Hydra Floral ritueel | ca. 75 min.
Hydraterend, voor de vochtarme, vale huid en voor fijne lijntjes.
Hydra Floral white petral ritueel | ca. 75 min.
Verhelderend, voor de vochtarme, doffe huid met een ongelijkmatige teint.
Intense Nutrition ritueel | ca. 75 min.
Voedend, voor de droge- en zeer droge huid.
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€ 55,00

€ 75,00

€ 65,00

€ 65,00

€ 75,00

€ 90,00

€ 55,00
€ 75,00
€ 40,00
€ 75,00
€ 85,00
€ 75,00

Huidverbetering
Remedy | ca. 60 min.
Kalmerende, versterkende gezichtsbehandeling met een exclusief masker, dat roodheid, jeuk en
irritatie verminderd, door een innovatieve aanpak met Prebiotica uit suikerbieten. Deze
behandeling wordt uitgevoerd met een product van het Italiaanse merk [Comfort Zone].
Sublime Skin Active Lift | ca. 60 min.
Een verstevigende en liftende behandeling. Geef de huid een boost voor een frisse, volle en
levendig uitziende huid dankzij de kracht van de actieve ingrediënten, het liftende masker en de
exclusieve Active Lift™ massage. De Active Lift™ massage is een massage, geïnspireerd op de
traditionele Japanse Kobido technieken. Deze behandeling wordt uitgevoerd met een product
van het Italiaanse merk [Comfort Zone].
Sublime Skin Deluxe Lift | ca. 75 min.
Een anti-aging, verstevigende en liftende behandeling voor gezicht en hals. Dankzij de Japanse
Kobido massage herstelt deze behandeling het volume van de huid. De liftende werking wordt
geoptimaliseerd, dankzij het gebruik van een innovatief anti-aging masker en de verhelderende
en celvernieuwende werking dankzij de dubbele fruitzuurpeeling. Voor een frisse, levendige
jonger uitziende huid. Deze behandeling wordt uitgevoerd met een product van het Italiaanse
merk [Comfort Zone].
Sublime Skin Hormon-Aging™ | ca. 90 min.
Voor vrouwen die last hebben van symptomen gerelateerd aan de menopauze: dunner worden
van de huid, extreme droogheid, verlies van elasticiteit en geestelijke- of lichamelijke
overgevoeligheid. Een behandeling om de ongewenste effecten van Hormon-Aging™ op zowel
de huid als de gemoedstoestand te verminderen. Dankzij de Cell-support Technology™, de
innovatieve texturen en twee bijzondere massagetechnieken (Dermal Petrissage en Kobido),
reactiveert de behandeling de celcommunicatie en zorgt daarmee voor een geregenereerde, een
gekalmeerde en vitalere huid. Deze behandeling wordt uitgevoerd met een product van het
Italiaanse merk [Comfort Zone].
Sublime Skin eye patch mask | Extra bij te boeken
3-voudige werking tegen donkere kringen, opgezwollen ogen en lijntjes rondom de ogen.
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€ 65,00

€ 75,00

€ 95,00

€ 135,00

€ 15,00

Biologische natuurlijke huidverzorging
Sacred Nature | ca. 60 min.
Een gecertificeerde biologische behandeling, die intensief voedend is en anti-aging bescherming
biedt. Geschikt voor iedere huidconditie, in het bijzonder voor de gevoelige, droge en/of ouder
wordende huid. Gecertificeerd volgens de ECOCERT® COSMETICA norm.
Harmonie Calm Organic Ritueel | ca. 75 min.
Om de gevoelige huid te kalmeren en te verzachten. Biologisch gecertificeerde productlijn met de
meest krachtige essentiële olie van de Damascus roos. Dit is een behandeling waarbij gebruik wordt
gemaakt van het Franse merk Decleor.

Prijslijst | 2019

€ 65,00

€ 75,00

Anti-aging
Aroma Lisse ritueel | ca. 75 min.
Voor huid met eerste tekenen van veroudering. Dit is een behandeling waarbij gebruik wordt gemaakt
van het Franse merk Decleor.
Prolagene Lift Yoga ritueel | ca. 75 min.
Voor huid met tekort aan stevigheid. Dit is een behandeling waarbij gebruik wordt gemaakt van het
Franse merk Decleor.
Orexcellence Pilates ritueel | ca. 75 min.
Voor de huid met verlies van energie en jeugdigheid. Voor de huid met rimpels die behoefte heeft
aan een heldere uitstraling, stevigheid en volume. Dit is een behandeling waarbij gebruik wordt
gemaakt van het Franse merk Decleor.
Énergisant Homme ritueel | ca. 75 min.
Energiegevende gelaatsbehandeling specifiek voor de mannen.
Expert oogcontour ritueel | Extra bij te boeken
Voor alle huidtypen. Vermindert wallen en donkere kringen. Voor de vermoeide huid rondom het
oogcontour. Strijkt rimpels en fijne lijntjes glad.
Sacred Nature | ca. 60 min.
Een gecertificeerde biologische behandeling, die intensief voedend is en anti-aging bescherming
biedt. Geschikt voor iedere huidconditie, in het bijzonder voor de gevoelige, droge en/of ouder
wordende huid. Gecertificeerd volgens de ECOCERT® COSMETICA norm.
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€ 75,00

€ 79,95

€ 85,00

€ 75,00
€ 12,50

€ 65,00

Massages
Tranquillity Pro-Sleep massage | ca. 60 min.
Een massage die werkt op drie zintuigen, waardoor de behandeling zorgt voor diepe ontspanning en
een betere nachtrust en diepere slaap. De synergie van een unieke samenstelling van etherische oliën,
de Tranquillity™ Sound, verschillende massagetechnieken en het gebruik van zachte brushes brengen
lichaam en geest in een rustige, vredige toestand. Geschikt voor iedere huidconditie. Uitermate
geschikt voor mensen met stress of slaapproblemen. De behandeling zorgt voor mentale rust en een
gevoel van ontspanning. De huid voelt gehydrateerd en zijdezacht aan.
Aroma Hot Stone massage | 30 min. / 60 min.
Therapeutische massage met warme stenen.
Aroma Hot Stone de Luxe | ca. 90 min.
Bij de massage wordt gebruik gemaakt van warme stenen om een therapeutisch effect op lichaam en
geest te creëren. Deze exclusieve massagetechnieken, van over de hele wereld, zijn een combinatie
van therapeutische warmte van basaltstenen en de diepe werking van aromatische oliën. Deze
massage heeft als resultaat een verzachtende en diepe ontspannende werking op spieren, lichaam en
geest.
Himalaya Saltmassage | ca. 60 min.
Een oud genezingsritueel welke een positief en gunstig effect heeft op de gezondheid en schoonheid
van het lichaam. Het kristalzout uit de grotten van de Himalaya dateert van 250 miljoen jaar geleden en
is intact gebleven, daardoor heeft het een nog sterker helend effect. Samen met de therapeutische
werking van de stenen en de ontspannende massage zorgt het voor geestelijke en lichamelijke vitaliteit.
Aromasoul Ritual Scrub | ca. 45 min.
Een uniek peelend lichaamsritueel. Tijdens deze lichaamsbehandeling wordt uw lichaam masserend
gescrubd. Door middel van terugkerende rituelen uit 4 verschillende culturen: Oriëntaals, Mediterraan,
Indiaas en Arabisch.
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€ 75,00

30 min.: € 35,00
60 min.: € 65,00
€ 90,00

€ 85,00

€ 55,00

Ontharingstechnieken
Elektrisch ontharen | per 15 min.
IPL-behandeling
Harsen bovenlip
Harsen kin
Harsen gelaat
Harsen onderbenen
Harsen hele benen
Harsen oksels
Harsen bikinilijn
Harsen armen
Harsen rug man
Harsen borst/buik

*Prijzen gelden alleen in combinatie met een huidverzorging/huidverbetering behandeling.
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€ 22,50
vanaf € 29,00
€ 15,00 | € 8,95*
€ 15,00 | € 10,00*
€ 22,50 | € 17,50*
€ 29,50
€ 49,50
€ 22,50 | 15,95*
€ 22,50 | € 17,50*
vanaf € 22,50
vanaf € 25,00
vanaf €22,50

Tele’way
Tele'way behandeling
Voor de verwijdering van couperose (gesprongen rode adertjes), spider naeuvus (spinvormige
gesprongen adertjes), bloedblaasjes, fibromen (steelwratjes), ouderdomswratten en
pigmentvlekken.
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vanaf € 25,50

Diversen
Modelleren wenkbrauwen
Wenkbrauwen verven & modelleren
Wimpers verven
Wenkbrauwen verven
Wimpers & wenkbrauwen verven
Paraffine handpacking
Een zeer voedend, verzachtend handritueel voor kloofjes, droge, ruwe en koude handen. Ideaal
tijdens de wintermaanden.
Lichte make-up
Manicure
Cosmetische voetverzorging
Make-up incl. advies
* Prijzen gelden alleen in combinatie met een huidverzorging/huidverbetering behandeling.
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€ 15,00
€ 25,00
€ 17,50 | € 10,00*
€ 17,50 | €8,95*
€ 25,00 | € 15,95*
€ 15,00*

€ 15,00
vanaf € 35,00
€ 35,00
€ 35,00

Yoga
Proefles yoga
Losse yogales
Yogablok (8 lessen)
Prive yogales
Yoga voor groepen (max. 12 personen)

€ 15,00
€ 15,00
€ 12,50 per les
Op aanvraag
Op aanvraag

Neem contact met ons op voor meer informatie of het aanvragen van een proefles, via: info@laluna-huidverzorging.nl.
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