
 

 

PRIJSLIJST 2019 
**Note: Alle behandelingen geschieden op afspraak. Afspraken welke verzuimd worden en niet minstens 24 uur van te 
voren zijn afgezegd worden in rekening gebracht. Er kunnen geen rechten worden ontleend op druk- en zetfouten, evenals 
tussentijdse prijswijzigingen. 
Klantenpas : U kunt bij ons een pas voor  € 7,50 aanschaffen, waar u bij elke euro die u besteed bij ons een punt, krijgt , bij 
500 punten ontvangt u  € 25,00 KORTING.  
 
CENZAA WELLNESS 
*Cenzaa Advanced SkinCare indien u nieuw bent. 45 min. met Gratis product box t.w.v.  € 70,00   €69,00 
-Intake-Geurreis/het welkomstritueel- reiniging van het gezicht en decolleté- dieptereiniging-  
verwijderen van onzuiverheden- masker+ massage- power/serum- lotion & 24-uurs verzorging. 
*Cenzaa Refresh & Shine     35 min.      39,95 
-Intake-Geurreis/Welkomstritueel-dubbele reiniging- huidanalyse-dieptereiniging-onzuiverheden verwijderen- 
masker-lotion-24 uurs verzorging-huidadvies. 
*Cenzaa Impressions    60 min.      59,95 
-Intake-Geurreis/Welkomstritueel-dubbele reiniging-huidanalyse- dieptereiniging/scrub-masker-  
onzuiverheden verwijderen-power-massage-masker-lotion-24 uurs verzorging-huidadvies. 
*Cenzaa For Men      60 min.      59,95 
-Intake-Geurreis/Welkomstritueel-dubbele reiniging-dieptereiniging/scrub-masker-hoofdhuidmassage- 
onzuiverheden verwijderen-power-massage-masker-lotion-24 uurs verzorging-huidadvies. 
*Cenzaa Moments     90 min.      72,50  
-Intake-Geurreis/Welkomstritueel-Voetenbad & theeceremonie-Welkomstritueel-dubbele reiniging-huidanalyse-
dieptereiniging/scrub-masker-oormassage-onzuiverheden verwijderen-power-massage- 
masker- Lomi Lomi massage van armen/nek/decollete-lotion-24 uurs verzorging-huidadvies. 
*Cenzaa Weda      100 min.      79,50 
-Intake-Geurreis/Welkomstritueel- Voetenbad & theeceremonie- massage met warme Weda/Kruidenbundels van 
onderbenen & voeten Welkomstritueel-dubbele reiniging-huidanalyse-dieptereiniging/scrub-masker-oormassage-
onzuiverheden verwijderen-power-massage-masker- Lomi Lomi massage van armen/nek/decollete -Weda massage  
op armen-lotion-24 uurs verzorging-huidadvies. 
*Cenzaa All Inclusive Dream    120 min.  *Incl. epileren en make-up.   89,95 
-Intake-Geurreis/Welkomstritueel Voetenbad & theeceremonie-Welkomstritueel-dubbele reiniging-huidanalyse-
dieptereiniging/scrub-Epileren-masker-oormassage-onzuiverheden verwijderen-power-massage-masker-Lomi Lomi 
massage van armen/nek/decollete-lotion-24 uurs verzorging-Touch-Up Make Up-huidadvies. 
*Cenzaa Seasonbehandeling    95 min.      89,50 
De Cenzaa Seasons maakt elke keer een fantastische beleving met gelimiteerde producten ontwikkeld voor dat seizoen, 
waarbij de klant heerlijk kan wegdromen naar een vakantiebestemming terwijl de huid sensationeel geboost wordt.  De 
huidige Dutch Art Treatment is geïnspireerd op van het jaar van Rembrandt en zit boordevol spectaculaire elementen.  
Wij bieden u een bijzondere behandeling met luxe en onweerstaanbare producten, die de kracht van Cenzaa onderstrepen.  
*Cryssage Cenzaage     120 min.      94,50 
Deze buitengewone behandeling met warme en koude edelstenen in combinatie met hoogwaardige warme oliën verdrijft 
spanningen uit het lichaam, verbetert de huidconditie en geeft een weldadige innerlijke rust. In deze behandeling gaan 
gezichtsverzorging en ontspanning hand in hand doordat deze is verrijkt met de huid verbeterende producten van Cenzaa 
en naast de Crystal Stonemassage een drukpunt Balance massage.  
-Intake-Geurreis/Welkomstritueel -Voetenbad & theeceremonie-Welkomstritueel-dubbele reiniging-huidanalyse-
dieptereiniging/scrub-masker-oormassage-onzuiverheden verwijderen-power- Balance massage- edelsteenmassage-
masker-lotion-24 uurs verzorging-huidadvies. 
*Cenzaa Jaipur Body & Face     120 min.      95,50 
De behandeling neemt je mee op reis naar het mooie India, waar de eeuwenoude levensleer van Ayurveda haar oorsprong 
kent. Tijdens deze behandeling worden zowel het gezicht als het lichaam behandeld met de kracht van warme Japanse 
edelstenen en warme weldadige kruidenoliën. 
Door deze Crystal Hot Stone edelstenen word je ondergedompeld in positieve energie: door de Ayurvedische elementen 
voel je je herboren en kom je helemaal in balans! 
-Intake-Geurreis/Welkomstritueel- Voetenbad &Theeceremonie-Welkomstritueel-zijligging & buikligging massage met 
warme edelstenen van armen, rug en benen-dubbele reiniging gelaat-dieptereiniging/scrub-onzuiverheden verwijderen-
power-Jaipur Stone massage-masker-massage armen, benen & voeten- 24uurs verzorging-huidadvies. 
 
CENZAA WELLNESS/ THERAPEUTIC 
*Cenzaa Gold Power     60 min.      77,00 
Huidvernieuwingsbooster, stimuleert celvernieuwing, reduceert fijne lijntjes en verstevigt de huid. 
-Intake-Geurreis/Welkomstritueel-moistcheck-Decolleté massage- Eye Cleanse- Reinigingsmassage-dieptereiniging met 
enzymatische peeling-maskerscrubmassage met ocean of spicy-ampul-bindweefselmassage-massage-Decolletémasker- 
Gold Masq met puur goud en parelextract-Handmassage-lotion-moistcheck-24uurs verzorging. 
 



 

 

*Cenzaa Hyaluron therapy     90 min.      80,95 
-Intake-Geurreis/Welkomstritueel- Voetenbad & theeceremonie-Welkomstritueel-dubbele reiniging-huidanalyse-
dieptereiniging/scrub-masker-oormassage-onzuiverheden verwijderen-Hyaluron inbindweefselen-power-massage-masker- 
Lomi Lomi massage van armen/nek/decollete-lotion-24 uurs verzorging-huidadvies. 
*Cenzaa Hyaluron Vitality Therapy    105 min.      99,95  
-Intake-Geurreis/Welkomstritueel- Voetenbad & theeceremonie-Welkomstritueel-dubbele reiniging-huidanalyse-
dieptereiniging/scrub-masker-hoofdhuid/oormassage-onzuiverheden verwijderen-Hyaluron + Bindweefselmassage-power-
Balancemassage-Hyaluron bindweefselmassage-masker + Stonemassage- Hyaluron bindweefselmassage -lotion- 
moistcheck-24 uurs verzorging-huidadvies. 
*Cenzaa Botuline Look      95 min.      82,00 
Voetenbad & theeceremonie-Welkomstritueel-dubbele reiniging-huidanalyse-dieptereiniging/scrub-masker-oormassage-
onzuiverheden verwijderen-power- Hyaluron bij ogen in bindweefselen- massage- Botuline oogmasker- masker- Lomi Lomi 
massage van armen/nek/decollete-lotion-24 uurs verzorging-huidadvies. 
*Cenzaa Botuline Shock Therapy    105 min.      94,50  
Voetenbad & theeceremonie-Welkomstritueel-dubbele reiniging-huidanalyse-dieptereiniging/scrub-masker-oormassage-
onzuiverheden verwijderen-power- Hyaluron-Intense firming Botuline ampul + bindweefselmassage- Balance massage-
Botuline bindweefselmassage- Botuline Gezichtsmasker- Lomi Lomi massage van armen/nek/decollete-lotion-24 uurs 
verzorging-huidadvies. 
*Cenzaa Therapeutic Dream    105 min.      96,95 
Deze behandeling wordt met specialproducten, als zuren, ampullen/serums en speciaal maskers op de behoefte van de 
huid aangepast. Voetenbad & theeceremonie-Welkomstritueel-dubbele reiniging-huidanalyse-dieptereiniging/scrub- AHA 
zuur-masker-oor massage-onzuiverheden verwijderen-power-ampul + bindweefselmassage- Balance massage-masker- 
Lomi Lomi massage van armen/nek/decollete-lotion-24 uurs verzorging-huidadvies. 
 
THERAPEUTIC 
**Note: Voor het behalen van het gewenste resultaat en het voorkomen van eventuele huidreacties is het van essentieel 
belang dat u thuis de door ons geadviseerde producten gebruikt ter ondersteuning van uw huid verbeterende behandeling. 
En er zal altijd eerst een intake gedaan worden voordat er gestart wordt met een huid verbeterende behandeling. En er zal 
altijd eerst een intake gedaan worden voordat er gestart wordt met een huid verbeterende behandeling. Voor het snelste 
en beste resultaat maken we voor u een kuur op maat, en kan een combinatie zijn van diverse behandelingen. 
 
*Intake 20 min. welke bestaat uit een reiniging en verzorging van de huid, invullen van Informed content, patchtest en product 

advies.  ( Bij aanschaf van 3 producten, worden deze kosten in mindering gebracht).    25,00 
*Cenzaa Acne Start & MultiClarify    55min.      79,95  
 t.b.v. nieuwe klant, incl. intake, patchtest & GRATIS Productbox t.w.v.  € 70,00                                                                                                                            
Intake- welkomstritueel-reiniging-dieptereiniging-patchtest-onzuiverheden verwijderen-ampul-masker-24uurs verzorging-
huidadvies.                                                                                 
*Cenzaa Acne Pure & Fresh     45 min.      49,75 
-Intake-Geurreis/Welkomstritueel-reiniging-dieptereiniging-onzuiverheden verwijderen-ampul-masker-24uurs verzorging-
huidadvies.                                                                                 
*Cenzaa Acne & AHA Therapy    40 min.      59,00 
-Intake-Geurreis/Welkomstritueel-reiniging-AHA zuur-onzuiverheden verwijderen-ampul-masker-24uurs verzorging-
huidadvies.                                                                                 
*Cenzaa  AHA - Mandelico/Glycol Therapy   40 min.      59,00 
-Intake-Geurreis/Welkomstritueel-reiniging-AHA zuur-onzuiverheden verwijderen-ampul-masker-24uurs verzorging-
huidadvies.   
*Cenzaa Rosacea & Couperose Therapy   45min.      50,50 
-Intake-Geurreis/Welkomstritueel - Milde cleansing -Huidanalyse- Mandelico AHA zuur  - Lymfe drainage met 
Couperoseampul - Relaxing Touch Masker - 24hrs verzorging. 
*Cenzaa Rosacea & Couperose Controle Therapy  60 min.      70,50 
-Intake-Geurreis/Welkomstritueel - Milde cleansing -Huidanalyse – Mandelico AHA zuur  - Lymfe drainage met 
Couperoseampul & Relaxing Touch Masker – Hyalurontherapy - uniek Couperose/Rosacea Peel Off Masker - 24hrs 
verzorging. 
*Cenzaa Whitening & Brightening    30 min.      49,75  
-Intake-Geurreis/Welkomstritueel- Reiniging - Huidanalyse - exclusieve dieptereiniging met Mandelico AHA zuur - 
Fruitzuurbehandeling - nabehandeling - dag-/nachtverzorging op huidtype - patchtest glycol. 
*Cenzaa Whitening & Brightening & Modellage  60 min.      75,00 
-Intake-Geurreis/Welkomstritueel- Reiniging – Huidanalyse - exclusieve dieptereiniging met mandelicopeeling - 
Fruitzuurbehandeling - nabehandeling – Masker-Modellagemasker- lotion- 24 uurs verzorging - patchtest glycol 
*Cenzaa Therapeutic Bindweefselmassage   35 min.      42,50 
-Intake-Geurreis/Welkomstritueel-reiniging-ampul-bindweefselmassage-24 uurs verzorging. 
*Cenzaa Skin Energy Therapy    45 min.      51,75 
-Intake-Geurreis/Welkomstritueel-AHA zuur-ampul-bindweefselmassage-masker-24 uurs verzorging. 



 

 

*Cenzaa Energy Bootcamp     4x 45 min.     199,00 
Een work-out voor de huid waarbij  de huid uitgedaagd wordt. 4 behandelingen die wekelijks uitgevoerd worden op 
verschillende wijze, maar allen met bindweefselmassage. Er wordt afgewisseld met zuren, ampullen, serums en maskers. 
*Cenzaa Firming & Repair  (Hals/Decollete)   30 min.      45,00 
-Intake-Geurreis/Welkomstritueel-moistcheck-reining-ampul-Bindweefselmassage-AHA zuur-Advanced AHA Contouring 
Masq-power-24 uurs verzorging. 
*Cenzaa Firming & Repair bij behandeling in   20 min.      30,00 
*MINILIFT- Cosmetisch liftende behandeling.                      60 min.                                                                         75,00 
-Intake- Cleansing Wash- Intense Bindweefselmassage- Intensief Speciaalmasker op basis van Aloe vera die de 
spierspanning verhoogt en de microcirculatie activeert. 
   
COSMEDICAL 
**Note: Voor het behalen van het gewenste resultaat en het voorkomen van eventuele huidreacties is het van essentieel 
belang dat u thuis de door ons geadviseerde producten (incl. SunSPF) gebruikt ter ondersteuning van uw huid verbeterende 
behandeling. En er zal altijd eerst een intake gedaan worden voordat er gestart wordt met een huid verbeterende 
behandeling. Voor het snelste en beste resultaat maken we voor u een kuur op maat, en kan een combinatie zijn van 
diverse behandelingen. 
 
*Intake 20 min. welke bestaat uit een reiniging en verzorging van de huid, invullen van Informed content, patchtest en product 

advies. (Bij aanschaf van 3 producten, worden deze kosten in mindering gebracht).    25,00 
 
**DERMAPEN 4  Herschrijf de geschiedenis van uw huid - Microneedling voor diverse huidindicaties/problemen.  
Momenteel wereldwijd het meest geavanceerde Micro Needling apparaat, waarbij de behandelingen sneller en veiliger 
is en zorgt voor de meest optimale behandelresultaten. 
 
-Reiniging- DP Microdermabrasion Scrub- Microneedling therapy met DP Dermaceuticals- Hyla Active Masq – 24Hrs 
verzorging & Cover Recover 
 
*DERMAPEN 4  (Gelaat+Hals)   +/- 35 min.                   140,00 
*DERMAPEN 4 op Handen (bij te boeken bij Gelaat).       39,50                                                
*DERMAPEN 4 op Decollete (bij te boeken bij Gelaat)      49,50                                                
*DERMAPEN 4 op Gelaat/Hals/Decollete & Handen.                                        i.p.v. 229,00 > 210,00 
 
*Cenzaa Diamond Touch Therapy    35 min.      59,75 
-Intake-Geur/Welkomstritueel- reiniging-AHA zuur- microdermabrasie -ampul+bindweefsel-masker-24 uurs verzorging 
*Ultimate Skin System Therapy    50 min.      87,50 
-Intake-Geurreis/Welkomstritueel- reiniging- dieptereiniging-AHA zuur-Microdermabrasie-ampul+bindweefselen-serum-
speciaal masker-24 uurs verzorging 
*U.S.S. (Ultimate Skin System) kuur     8x 50 min.  (eventueel in 2x te betalen)             672,00 
8 behandelingen die 1x per week á 2 wkn uitgevoerd wordt, met GRATIS Reprogrambox bij nieuwe klant of Sunshield bij 
bestaande klant.       
                                   
Cenzaa Body& Soul Droomreizen: 
*Cenzaa Jaipur Body & Face     120 min.      95,50 
-Voetenbad &Theeceremonie-Welkomstritueel-zijligging & buikligging massage met warme edelstenen van armen, rug en 
benen-dubbele reiniging gelaat-dieptereiniging/scrub-onzuiverheden verwijderen-power-Jaipur Stone massage-masker-
massage armen, benen & voeten- 24uurs verzorging-huidadvies. 
*Cenzaa Siwa Feelings      60 min.  Rugbehandeling    52,50 
Een droomreis naar de oostelijke Oases in Egypte waar reiniging en ontspanning een belangrijke rol spelen, de ceremonies 
en traditionele ingrediënten vanuit het oude Egypte is de basis voor de Siwa Feelings:  
-Geurreis- voetenbad-Theeceremonie-scrub- Siwapakking(Herbal Powder )&Warme basaltstenen-hoofdhuidmassage. 
*Cenzaa Siwa Feelings      75 min.  Achterzijde    67,50 
-Geurreis- voetenbad-Theeceremonie-scrub- Siwapakking(Herbal Powder) &Warme basaltstenen-hoofdhuidmassage. 
*Cenzaa Jaipur Feelings     70 min.  Achterzijde    65,00 

-Geurreis- voetenbad- manuele/edelsteenmassage- theeceremonie.  
*Cenzaa Jaipur Feelings de Luxe    90 min.  Achterzijde met Scrub   80,00 
- Geurreis- voetenbad-scrub- manuele/edelsteenmassage-theeceremonie.   
*Cenzaa Himalaya Feelings     60 min.  Achterzijde    55,00 

-Geurreis-voetenbad,-massage met Wedabundels-theeceremonie.   
*Cenzaa Himalaya Feelings de Luxe    90 min. Gehele Lichaam     75,00 

-Geurreis-voetenbad,-massage met Wedabundels-theeceremonie.   
 
 



 

 

IK SKIN PERFECTION WELLNESS 
Zet vandaag uw eerste stap naar een mooie en gezonde huid! Boek deze 3x voordeelbehandeling en ervaar een heerlijk 
ontspannen kennismakingsmoment met uw huidspecialiste en de fantastische producten! U geniet niet alleen van de 
gezichtsbehandeling, ook krijgt u de unieke Reset SkinCare Box (reiniging-scrub-serum&masker) en een Fullsize  24 uurs 
crème CADEAU 
 
* IK RESET YOUR SKIN    +/- 45 min.     79,00 
-Intake-welkomstritueel-Deep Cleanse Silk massage - Huidanalyse- Deep Cleanse Scrub- Derma Mask Double- 24Hrs 
verzorging- productadvies. 
* IK BASIC CARE       45 min.      47,00 
-Intake/Research +Informed consent - Welkomstritueel- Deep Cleanse Silk massage - Huidanalyse- 
Deep Cleanse Scrub- onzuiverheden verwijderen-Derma Mask - 24Hrs verzorging- productadvies- voedingsadvies alles 
afgestemd op de huidbehoefte. 
* IK REPAIR      60 min.      61,75 
Intake/Research +Informed consent - Welkomstritueel- Deep Cleanse Silk massage- Huidanalyse- Deep Cleanse Scrub- 
onzuiverheden verwijderen-Healthy Resetmassage- Derma Mask- 24Hrs verzorging- Bloooming- productadvies- 
voedingsadvies alles afgestemd op de huidbehoefte. 
* IK REPAIR COMPLETE      75 min.      76,50 
Structurele huidverbetering en een compleet gevoel van luxe en wellness zal tijdens deze behandeling ervaren worden, de 
huid wordt intensief behandeld  met unieke serums voor maximaal resultaat. 
-Intake/Research +Informed consent -Voetenbad & Theeceremonie- Intake- Welkomstritueel- Deep Cleanse Silk massage- 
Huidanalyse- Deep Cleanse Scrub+Vitalize- Deep Cleanse Foam- onzuiverheden verwijderen- Infusion massage- Healthy 
Resetmassage-Derma Mask -24Hrs verzorging- Bloooming- productadvies- voedingsadvies alles afgestemd op de 
huidbehoefte. 
* IK RENUWING COMPLETE     95 min.      90,00 
Structurele huidverbetering en een compleet gevoel van luxe en wellness zal tijdens deze behandeling ervaren worden, de 
huid wordt intensief behandeld  met unieke serums voor maximaal resultaat.Tevens herstellen we de huid en eventuele 
huidschade met prachtig resultaat, ook zal uw huid er gladder en strakker uitzien en voorzien zijn van nieuwe energie. 
-Intake/Research +Informed consent -Voetenbad & Theeceremonie- Intake- Welkomstritueel- Deep Cleanse Silk massage- 
Huidanalyse- Deep Cleanse Scrub+Vitalize- Deep Cleanse Foam- onzuiverheden verwijderen- Infusion massage- Healthy 
Resetmassage-Derma Mask+ oor/hoofdhuidmassage- arm/handmassage- 24Hrs verzorging- Bloooming- productadvies- 
voedingsadvies alles afgestemd op de huidbehoefte. 
* IK RENUWING “ de LUXE”.     105 min.                    100,00 
Structurele huidverbetering en een compleet gevoel van luxe en wellness zal tijdens deze behandeling ervaren worden, de 
huid wordt intensief behandeld  met unieke serums voor maximaal resultaat. 
Tevens herstellen we de huid en eventuele huidschade met prachtig resultaat, ook zal uw huid er gladder en strakker uitzien 
en voorzien zijn van nieuwe energie. 
-Intake/Research +Informed consent -Voetenbad & Theeceremonie- Intake- Welkomstritueel- Deep Cleanse Silk massage- 
Huidanalyse- Deep Cleanse Scrub- Infusion massage- onzuiverheden verwijderen- Deep Cleanse 
Vitalize+oor/hoofdhuidmassage- Infusion massage- Healthy Resetmassage- Intense Derma Mask+ arm/handmassage- 24Hrs 
verzorging- Bloooming- productadvies- voedingsadvies alles afgestemd op de huidbehoefte. 
 

**IK – MEDICAL REFLEX TREATMENT ‘’AANRAKING MET AANDACHT’’  75 min.     75,00 
Een verwenmoment voor, tijdens en/of na het medisch traject afgestemd op jouw huid en wensen. Welke de weerstand en 
het immuunsysteem versterkt. Een behandeling met de Medical Skin Care serie kan in iedere fase, ter ontspanning of 
huidondersteuning dienen. 
DE FACIAL REFLEX MASSAGE zorgt voor doorstroming van de levensenergie door het gehele lichaam en met name alle 
organen. *Het versterkt het IMMUUNSYSTEEM-* Spieren en zenuwen worden geactiveerd-* De doorbloeding in de huid 
wordt gestimuleerd-* De huid is actief en voelt alsof je hebt gesport-* Zorgt direct voor een gezonde uitstraling-* Je voelt je 
fitter en uitgerust!  
Note: Goed water drinken is belangrijk!  

* IK SKIN PERFECTION THERAPEUTIC 
Ook bij specifieke huidproblemen ben je bij IK Skin Perfection aan het goede adres! IK Skin Perfection biedt intensieve 
probleemoplossende (kuur) behandelingen, die helemaal zijn afgestemd op de behandeling van speciefieke huidproblemen. 
Heb je last van acne, rimpels, rode huid (rosacea/couperose) of pigmentvlekken? Voor ieder huidprobleem heeft IK een 
passende behandeling om tot maximale huidverbetering te komen. 
 
* IK SKIN & REDNESS     60 min.      65,50 
Het IK SKIN & REDNESS Programma biedt verlichting bij gevoeligheden en roodheid,  
werkt kalmerend, cel vernieuwend en weerstand verhogend, gaat irritatie en zwelling tegen.  



 

 

Samen met de DO's en DONT'S, een passend huidadvies en uitleg over de triggers van roodheden, bieden we herstellende 
behandelingen, waarin de huid op een prachtige wijze in balans gebracht wordt. 
Intake/Research +Informed consent -Welkomstritueel- Huidanalyse - Soft Cleanse Silk - veranderingen 
bespreken/behandelplan aanpassen - Soft Cleanse Scrub+Double Lysingmoment - Infusion/serum techniek - Destress 
massage Lymfedrainage - oor/hoofdhuidmassage - Organic Peeling - Infusion/serumtechniek - 24hrs Defense & Care-  
Matchasmoothy met huid & voedingsadvies. 
* IK SKIN & REDNESS WELLBEING    90 min.      90,00 
Intake/Research +Informed consent -Welkomstritueel- Huidanalyse - Organic Oilmassage - Soft Cleanse Silk-veranderingen 
bespreken/behandelplan aanpassen- Soft Cleanse Scrub+Double Lysingmoment - Infusion/serum techniek- Destress 
massage Lymfedrainage - Infusion/serumtechniek- Destress Peel Off Masker - oor-hoofdhuidmassage- Organic Peeling- 
Infusion/serumtechniek- 24hrs Defense & Care- Matchasmoothy- huid & voedingsadvies. 
 
Om een optimaal resultaat te kunnen behalen zijn meerdere behandelingen noodzakelijk, gecombineerd met op de 
salonbehandeling afgestemde thuisverzorging. Het effect van de kuurbehandeling is per persoon verschillend, dit is 
afhankelijk van de indicatie, huidconditie en diverse factoren (gezondheid, medicatie, stress, roken, voeding etc). Hoeveel 
behandelingen er uiteindelijk nodig zijn hangt af van de ernst van het huidbeeld en het gewenste effect! 
 
In Kuurverband kunnen we nog sneller en mooier resultaat krijgen.   
 * IK SKIN & REDNESS POWER PROGRAM   incl. IK Matcha Tea t.w.v. €24,65.  320,00 
-2 x 60 min. Skin & Redness behandelingen,  
-2x  90 min. Skin & Redness wellbeing.  
 
*IK SKIN & ACNE  
Met milde en effectieve zuren wordt er, afhankelijk van uw type acne, een doelgericht acneprogramma opgesteld. Hiermee 
wordt uw huid gereguleerd en zullen imperfecties verminderen. Ook krijgt u tips over voeding, lifestyle en thuisverzorging. 
Deze 4 items SAMEN maken dat we dit probleem echt aan kunnen pakken. 
 
*IK SKIN & ACNE indien geen zuur gebruikt kan worden  45min.      49,75 
Intake/Research +Informed consent-Welkomstritueel - Deep Cleanse Foam - Deep Cleanse Scrub/Lysing moment - 
onzuiverheden verwijderen – Infusion Salicyl Acid - Vitalize Clay Mask- 24 hrs Defense & Care - huid & voedingsadvies 
*IK SKIN & ACNE PUMPKIN actieve acne   45 min.      52,75 
Intake/Research +Informed consent -Welkomstritueel - Deep Cleanse Silk of Foam- Huidanalyse- Organic Peel/glycol- 
Onzuiverheden verwijderen- Vitalize Clay mask+ Salicyl Acid-  Pumpkin- Neutralize- Infusion- 24 hrs Defense & Care- huid & 
voedingsadvies        
*IK SKIN & ACNE ORGANIC PEEL passieve acne/-littekens 45 min.     52,75 
Intake/Research +Informed consent -Welkomstritueel - Deep Cleanse Silk of Foam- Huidanalyse- Organic Peel/glycol- 
Organic Gommage-Onzuiverheden verwijderen- Vitalize Clay mask+ Glycol Acid-  Neutralize- Infusion Deep tissue-  
24 hrs Defense & Care- huid & voedingsadvies 
 
De effecten van de SKIN & ACNE behandeling 
• Remt de talgproductie af 
• Vermindert de verdikking van de bovenste huidlaag waardoor poriën minder snel verstoppen 
• Desinfecteert, vermindert en remt de ontstekingen af 
• Stimuleert doorbloeding en cel vernieuwing waardoor het huidoppervlak frisser, gladder en egaler wordt 
• Verfijnt de huidstructuur 
• Verkleint het risico op littekenvorming 
 
*SKIN & AGE PROGRAM 
De behandelingen hebben als doel: *Stimuleren van cel vernieuwing*Krachtige rimpelreductie *Contour- 
versteviging*Regenereren van de huid*Verbeteren van spankracht en elasticiteit*Vochtgehalte op peil houden. 
Beste resultaten worden verkregen in kuurverband! Behandelfrequentie is 4 behandelingen, 1 x per week.  
Dit komt overeen met de 28 daagse huidcyclus. Hoeveel behandelingen er daadwerkelijk nodig zijn hangt af van de 
huidwens, huidconditie en aard/ernst van huidklachten en worden altijd persoonlijk afgestemd naar behoefte. 
 
* IK SKIN & AGE       45 min.       52,75 
Intake/Research +Informed consent - welkomstritueel- Deep Cleanse Silkmassage - Huidanalyse- Peeling Glycol - Organic 
Gommage- Deep Tissue massage met Glycol Acid – Double Mask- Neutralizer – Infusion- 24 hrs Defense & Care- Huid & 
voedingsadvies 
* IK SKIN & AGE Power     70 min.     75,75 
Intake/Research +Informed consent- welkomstritueel- Deep Cleanse Silkmassage – Huidanalyse- Peeling Glycol - Organic 
Gommage- Deep Tissue massage met Glycol Acid – Double Mask + Organic Modeling Mask- Decollete Mask- Neutralizer -
Infusion- 24 hrs Defense & Care- Huid & voedingsadvies 
 



 

 

* IK SKIN & AGE KUURPROGRAMMA                        299,00  
4x 70 min. SKIN & AGE power behandeling inclusief Glycol Acid t.w.v. €43,50                                       
* IK SKIN & AGE  WELLBEING    90 min.      95,00 
Intake/Research +Informed consent e- welkomstritueel- Deep Cleanse Silkmassage – Huidanalyse- Peeling Glycol - Organic 
Gommage- Infusion Deep Tissue massage met Glycol Acid – Infusion- Healthy Reset Massage- Double Mask + Organic 
Modeling Mask- Decollete Treatment- Neutralizer -Infusion- 24 hrs Defense & Care- Huid & voedingsadvies 
 
DIVERSE BEHANDELINGEN:  
 
*Cryssage massage (Edelsteenmassage)  60 min.     49,75 
Deze buitengewone behandeling met warme en koude edelstenen in combinatie met hoogwaardige warme oliën verdrijft 
spanningen uit het lichaam, brengt alle in balans en geeft een weldadige innerlijke rust. 
Traditioneel in zijligging en op rug, massage van rug-nekschoudergebied en gelaat-decolleté. 
*Cryssage New Style     60 min.      49,75 
Manueel + edelsteenmassage, rug/nek/schouder)                                                  
*Rug, Nek, Schoudermassage    30 min.      37,50      
*Vitaliserende Rugbehandeling    40 min.     45,00 
peeling + massage 
 
*Bioptron lichttherapie     10 min.      17,50 
*Bioptron lichttherapie     100 min.                    150,00 
                    
*Epileren/Modeleren wenkbrauwen         15,50 
*Epileren bij een gezichtsbehandeling        11,55 
*Verven wimpers           12,95 
*Verven wenkbrauwen incl. Colorwash        12,95 
*Verven wimpers & wenkbrauwen met Colorwash       22,75 
*Wimperpemanent          26,00 
 
Harsen met Lycon 
*Harsen bovenlip of kin          11,50 
*Harsen bovenlip en kin          18,00 
*Harsen gezicht           24,00 
*Harsen bakkebaarden          18,00 
 
*Lichte dag make-up bij behandeling         10,50 
*Make Up           25,00 
*Make Up Workshop          55,00 
*Bruidsmake- up incl. proef         95,00 
 
*Manicure           26,75 
*Manicure incl. lakken         37,50 
*Paraffinepakking voor de handen        10,00 
*Nagels lakken bij gezichtsbehandeling met Caption      15,50 
*Go Time Soakable gellak         27,50 
*Gelnagels met verlenging opzetten        72,50 
*Gelnagels met verlenging opzetten  incl. Color of French     83,50 
*Opvullen incl. Color of French        49,95 
*Overlay Clear          30,50 
*Overlay Color of French         39,95 
*U.V. French Pedicure         37,50 
*U.V. Color Pedicure         37,50 
*Voetmassage     20 min.     20,00    
*Voetmasker           10,00  

 


