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| SKINCARE |

Ieder mens is uniek, elke huid is anders en kan anders reageren, daarom wordt elke gekozen behandeling aangepast aan de
wensen en behoefte van jou en jouw huid, we kunnen bij de huid verbeterende behandelingen met AlphaH, Cenzaa of Malima behandelen
en zo speciale technieken en uniek ontwikkelde hoogwaardige producten combineren om te zorgen voor een optimaal resultaat.
Een goed gevoel maakt zichtbaar mooier, zichtbaar mooier geeft een goed gevoel.

NICE TO MEET & TREAT YOU met Alpha-H of Malima + Een Complete start kit.
Eerste behandeling met milde geurbeleving om kennis te maken met B.F.Y. & uw huidexpert.
Deze behandeling bevat o.a. een intake, huidanalyse & huidverzorgingsadvies. U heeft de
keuze uit een subtiele natuurlijke geur belevende behandeling met Alpha-H voor maximaal
huid verbeterend resultaat of met Malima, het merk dat een hoogwaardige huidverzorging
biedt met huid verbeterend karakter en door geurbeleving wellness combineert.
NICE TO MEET SYNERGIE SKIN + 50% korting op Een Compleet startpakket
S Y N E R G I E S K I N Een cosmeceutische skincare lijn die een biologische en zichtbare
verandering/verbetering in de huid teweegbrengt, doordat ze op celniveau werken.
Met meer dan 50 producten, variërend van actieve serums tot moisturisers, biedt
Synergie Skin een lijn waarmee elke huid en elk huidprob leem gericht kan worden
behandeld. Wij begrijpen dat elke huid weer anders is en geloven in het belang van een
verzorgingsroutine die specifiek gericht is op dat huidtype. Van acne tot
hyperpigmentatie, het is onze missie om producten te maken die alle huidproblemen
aanpakken,
zodat u zich weer geweldig in uw huid kunt voelen, ongeacht de leeftijd.
NICE TO MEET CENZAA “de Luxe” + Een complete luxe start kit van Cenzaa
Eerste behandeling met weldadige geurbeleving waarbij u onderdompelt in een wereld
vol luxe om kennis te maken met B.F.Y. & uw huidexpert. Deze behandeling bevat o.a.
een intake, huidanalyse & huidverzorgingsadvies.
Met de MEET & TREAT “de Luxe” heeft u gekozen voor een weldadig e luxe geur
belevende behandeling met het Nederlandse Cosmetische Huid verbeterende merk
Cenzaa.
BASIC REFRESH & SHINE
Een korte gezichtsbehandeling. Deze behandeling bevat o.a. een beknopte massage.
IMPRESSIONS TO REPAIR
In deze uurs-behandeling krijgt u impressie, die een weldadige indruk achterlaat.
FOR MEN
Een korte maar krachtige behandeling voor de mannenhuid. Uiteraard mag de man ook een
van de andere mogelijkheden kiezen.
RENUWING MOMENTS
Een ware traktatie van wellness, een harmonische behandeling met meerdere massage
onderdelen.
CRYSSAGE ZENSAGE
Deze buitengewone behandeling met warme en koude edelstenen
in combinatie met hoogwaardige warme oliën verdrijft spanningen uit het lichaam, verbetert
de huidconditie & geeft een weldadige innerlijke rust. In deze behandeling gaan
gezichtsverzorging en ontspanning hand in hand doordat deze is verrijkt met de huid
verbeterende producten en naast de Crystal Stonemassage een drukpunt Balance massage
bevat.
CRYSSAGE NEW STYLE
Deze buitengewone massage van rug-nek-schoudergebied met warme en koude edelstenen.
Verdrijft spanningen uit het lichaam, brengt alles in balans en geeft een weldadige innerlijke
rust.
CRYSSAGE & REIKI
Deze buitengewone massage van rug-nek-schoudergebied met warme en koude edelstenen.
Waarbij de REIKI energie op alle holistische niveaus doorwerkt: fysiek, emotioneel, mentaal,
spiritueel en energetisch. Reiki is een alternatieve geneeswijze vanuit Japan overgekomen naar
Europa waarbij de healer de universele energie via handoplegging doorgeeft aan de
ontvanger. Het geeft rust. En kan ook zelfvertrouwen versterken. Verdrijft spanningen uit het
lichaam, brengt alles in balans en geeft een weldadige innerlijke rust.
REIKI (holistische therapie)
De REIKI energie werkt op alle holistische niveaus door: fysiek, emotioneel, mentaal,
spiritueel en energetisch. Reiki is een alternatieve geneeswijze vanuit Japan overgekomen naar
Europa waarbij de healer de universele energie via handoplegging doorgeeft aan de
ontvanger. Het kan worden gegeven ter ondersteuning van de reguliere zorg. Het geeft rust.
En kan ook zelfvertrouwen versterken.

70 MIN | € 92,50 BOEKEN

70 MIN | €99,95 BOEKEN

70 MIN | €139,95 BOEKEN

40 MIN | €50,00 BOEKEN
60 MIN | € 67,50 BOEKEN
60 MIN | € 67,50 BOEKEN

90 MIN | € 77,00 BOEKEN

110 MIN | € 98,50 BOEKEN

60 MIN | €60,00 BOEKEN

90 MIN | €90,00 BOEKEN

60 MIN | €60,00 BOEKEN

MEDIKAL REFLEX TREATMENT
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!
Een behandeling kan in iedere fase, ter ontspanning of huidondersteuning dienen.
MEDIKAL REFLEX & REIKI
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. Waarbij de REIKI energie op alle holistische niveaus
doorwerkt: fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel en energetisch. Reiki is een alternatieve
geneeswijze vanuit Japan overgekomen naar Europa waarbij de healer de universele energie
via handoplegging doorgeeft aan de ontvanger. Het kan worden gegeven ter ondersteuning
van de reguliere zorg. Het geeft rust. En kan ook zelfvertrouwen versterken.
JAIPUR BODY & FACE
Deze behandeling waarbij zowel het gezicht als het lichaam behandeld wordt met de kracht
van warme edelstenen en weldadigekruidenoliën, neemt je mee op reis naar het mooie India,
terwijl de Crystal Hot Stone edelstenen je onderdompelen in positieve energie: voel je je
herboren en kom je helemaal in balans!
HYALURONIC MOMENT
Een ware traktatie van wellness, waarbij de dorstige huid getrakteerd wordt op hyaluronzuur
en een lichte bindweefselmassage, en u in balans komt met meerdere massage onderdelen.
HOT HYALURON VITALITY
Een vocht-boostende behandeling waarbij huidverbetering & wellness hand in hand gaan,
door de weldadige hotstonemassages en meerder bindweefselmassages wordt de hyaluron
diep in de huid gebracht
en gaat je huid vitaal stralen!

75 MIN | € 75,00 BOEKEN

110 MIN | € 110,00 BOEKEN

120 MIN | €100,00 BOEKEN

90 MIN | € 87,00 BOEKEN

105 MIN | €100,00 BOEKEN

