Massage relax met Argan-olie
Massage relax met amandelolie
Massage antistress met aromatische oliën
Massage antistress rug en benen
Massage antistress rug
Massage lymfe drainage benen en buik
Massage lymfe drainage benen
Massage met zoutbuideltjes
met Dode Zee zout
Massage tegen rugpijn met Chinese bollen
Massage tegen pijn in de benen
met Dode Zee zout
Zwangerschapsmassage, ontspanning voor
zwangere vrouwen vanaf de 4ͤ maand, met
amandelolie
Voet reflex massage

50 min.
50 min.
50 min.
40 min.
20 min.
50 min.
30 min.

€
€
€
€
€
€
€

48,45,48,38,18,45,28,-

50 min. € 55,30 min. € 28,30 min. € 28,45 min. € 40,20 min € 18,-

Anticellulitis massage benen en buik (40 min.)
+ anticellulitis modderpakking
Anticellulitis massage benen en billen (30 min.)
+ anticellulitis modderpakking
Anticellulitis massage benen en buik (40 min.)
+ anticellulitis wikkel
Buikbehandeling na de bevalling, lymfe drainage en
anticellulitis (35 min.)+ anticellulitis wikkel

€ 48,€ 35,€ 48,€ 45,-

Ontspannende lichaamsbehandeling,
lichaamsmassage (40 min.) +modderpakking
en warme en koude douche
Turks stoombad + Oriëntale peeling
+ massage (50 min.) met Argan- of
essentiële olie
Turks stoombad + Oriëntale peeling
+ massage (30 min.) met Argan- of
essentiële olie
Turks stoombad + Oriëntale peeling
Lichaams scrub

Gezichtspeeling met lymfe drainage
gezichtsmassage
Anti-age behandeling en gezichtsmassage
Gezichtsbehandeling voor droge, vette of
gevoelige huid
Peeling + antirimpel masker en
gezichtsmassage met antirimpel crème
Relax gezichtsmassage met vochtinbrengende
crème voor alle huidsoorten
Make-up

70 min. € 60,-

80 min. € 70,-

60 min. € 50,35 min. € 25,20 min. € 18,-

60 min. € 55,50 min. € 48,40 min. € 58,35 min. € 28,20 min. € 18,€ 15,-

Curatieve pedicure en massage met speciale crème
Curatieve pedicure
Pedicure

€ 30,€ 25,€ 20,-

Manicure + Paraffine masker +
massage met speciale crème
Manicure
French
Nagellak

€ 25,€ 15,€ 6,€ 5,-

(Op ontharing géén korting)

Ontharen onder- + bovenbeen
Ontharen onderbeen
Ontharen bikinilijn
Ontharen bikinilijn integraal
Ontharen oksels
Ontharen armen
Ontharen bovenlip
Epileren wenkbrauwen
Ontharen rug man
Ontharen borst man

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

18,14,6,12,6,14,5,8,18,18,-

Via San Sivino 11
25080 Moniga del Garda (BS)
Tel: 0365 502375

