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Betaling enkel met cash of via payconiq

Manicure behandeling € 15

 Handbadje · Nagelriemen 
 Knippen/vijlen · Polijsten 
 Handmassage met verzorgende crème

Wellness manicure € 25

 Handbadje · Nagelriemen 
	 Knippen/vijlen	·	Polijsten	·	Paraffinebad 
 Massage hand en onderarm

Pedicure € 23

 Voetenbad · Nagelriemen 
 Knippen/vijlen 
 Eelt & huidverdikkingen verwijderen 
 Massage voet en onderbenen

Ontharing en losse behandelingen Ontharing en losse behandelingen 
 Waxen van bovenlip € 5
 Waxen van bovenlip en kin € 8
 Waxen oksels € 15
 Waxen bikinilijn € 20
 Waxen onderbenen € 18
 Waxen benen € 25

 Epileren wenkbrauwen € 8
 Wimpers of wenkbrauwen verven € 8
 Wimpers en wenkbrauwen verven € 12

	 Paraffine	handpakking	 €	10

Nancy Eyckmans, 
gediplomeerd schoonheidsspecialiste.

Wat ik belangrijk vind: het aanmoedigen om voor 
jezelf te zorgen en jezelf mooi te vinden.

Mijn doel: ik werk met natuurlijke en eerlijke 
producten. Een plek creëren waar schoonheid en 

relaxatie samenkomen.

Bij mij staat aandacht en kwaliteit voorop. 
Er wordt eerst altijd geluisterd naar uw wensen, 

daarna volgt een huidanalyse.
Hiermee bekomen we een mooi resultaat dat 

aansluit bij uw verwachtingen.



Wellness rug-/nek-/schoudermassage (30 min) € 25

 Peeling & massage.
 Afsluiter: een verkwikkende body mist.

Relaxerende voetmassage (20 min) € 15

Verzorgende hand-/armmassage (20 min) € 15

Lichaamspakkingen € 35 
 (detoxeren en voeden van je lichaam!)

 Dit komt omdat lichaampakkingen heel snel de 
stofwisseling activeren en de vochthuishouding 
reguleren. Ze werken zowel ontgiftend, 
vitaliserend als voedend. 
De heilzame stoffen en mineralen dringen 
niet alleen in de huid maar ook in de diepere 
weefsels door.

1) Algen-pakking  detox · vochtinbrengend
2) Soft body pakking  exotisch gevoel ·  
 voedend en verjongend · rijk aan vit. A & E

Gelaatsbehandelingen Gelaatsbehandelingen 
Basic skin care (60 min) € 50

 Reiniging · huidanalyse · Vapazone · peeling 
 onzuiverheden verwijderen 
 epileren & bovenlip ontharen · gelaatsmassage 
 aangepast masker (handmassage tijdens masker) 
 dag-/nachtcrème

Anti-age skin care (60 min) € 55

 Reiniging · huidanalyse · Vapazone · peeling 
 epileren & bovenlip ontharen 
 gelaatsmassage (met deep repair & moisturizing serum) 
 aangepast masker (handmassage tijdens masker) 
 anti-wrinkle serum · dag-/nachtcrème

Skin control treatment (70 min) € 55

 Salonbehandeling voor acne huiden met als 
doel de huid grondig te reinigen, ontstekingen te 
kalmeren, de opperhuid vernieuwen en herstellen.

Comfort skin care (60 min) € 65

 Salonbehandeling voor het herstel en de 
heropbouw van de meest gevoelige huidtypes. 
Tekenen van huidveroudering vertragen, huid- en 
gelaatscontouren verstevigen en niet erfelijke 
hyperpigmentatie vervagen. Kortom de huid wordt 
in alle zachtheid weer opgebouwd en krijgt haar 
levendige uitstraling terug.

 (inclusief hoofdmassage en verwenkoffie!)

Massage & lichaamsverzorging Massage & lichaamsverzorging 
Lichaamsmassage (60 min) € 45

Relaxing luxe lichaamsmassage (75 min) € 65

 Peeling & pakking.
 Doel: de spieren en bloedsomloop te stimuleren.

Herbalanceringsmassage (60 min) € 50

 Gericht op diepe ontspanning. 
De ideale behandeling voor mensen die kampen 
met	chronische	pijn,	zoals	fibromyalgie,	reuma	of	
emotionele blokkades.


