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Gezichtsbehandelingen met Cenzaa
Cenzaa Lite (30min)
(milk, dieptereiniging, epileren of harsen verzorgende masker,dag/nacht verzorging)

€ 35,00

Cenzaa Impressions (60min)
(geurreis, welkomstritueel, uitgebreide huidanalyse, milk, dieptereiniging, epileren of harsen, massage,
collageenlamp, masker, benevelen met mist, dag/nachtverzoring)

€ 49,95

Cenzaa Advanced Care (75 min).
(geurreis, welkomstritueel, uitgebreide huidanalyse, milk, dieptereiniging, epileren of harsen, speciale
massage, ampullen, collageenlamp, masker, benevelen met mist, dag/nachtverzoring)

€ 59,50

Cenzaa Moments (110 min)
(Geurreis, welkomstritueel, extra reining naast milk, 2x maskers, uitgebreide huidanalyse, epileren of
harsen, meerdere benevelingen, drukpuntmassage, voeding, Lomi lomi massage, speciale oormassage,
weer voeding en dan de sluitingsritueel.).

€ 79,50

Cenzaa Micro-needling ( 75 min)
Geurreis, welkomstritueel, Reiniging, Dieptereiniging, coctail serums, Micro Needling, Masker ,
Dag/nachtcrème. Afsluitingsritueel (Kuurverband het voor optimale resultaat)

€ 94,15

Cenzaa Botuline shock therapy (105 min )
Oppervlakte reiniging, diepte reiniging, onzuiverheden verwijderen, fruitzuur peeling(mandelico/glycol),
magnifiting lifting ampul, bindweefsel massage, een speciaal botuline masker, verzorging.
Afsluitingsritueel (kuurbehandeling)

€ 94,50

Cenzaa Couperose & Rosacea Therapy ( 90min)

€ 98,50

Cenzaa Geurreis, welkomsritueel, Soft Cleansing, Huidanalyse, Voorbehandeling, Fruitzuur, Nabehandeling,
Masker, Lymfdrainagemassage, 24hrs creme, afsluitingsritueel

Microdermabrasie
- Losse behandeling met
collageen vliesmasker en ampul

€ 96,00
€ 144,00

KUREN diverse combinaties mogelijk

Pedicurebehandelingen
-Basis pedicurebehandeling

€ 31,40

ca. 40min

€ 25,40

-Vervolg pedicurebehandelingen
ca.30min
buiten een tijdbestek van 7 weken word het
gezien als basisbehandeling, geldt niet
voor de reuma en diabeet)
Reuma/diabeet

€ 31,40

Massage's

€ 64,00
€ 28,50
€ 39,00

Voetreflex massage
60min
Voetmassage
30min
Lichaamsmassage (deelbehandeling) 35min.

Kuren voor huidverbetering
Bindweefselmassage kuur (gehele lichaam)
12 behandelingen, incl grote tube gel + supplement voor bindweefsel 160tabl van LavieSage

€ 375,00

Collageenbank kuur (gehele lichaam)
12 weken, 33 behandelingen incl. gel + supplement voor collageen aanmaak 204gr van LavieSage

€ 399,00

Collageen en bindweefselkuur (gehele lichaam)
12 weken, 45 behandelingen incl. gel + supplement voor bindweefsel en collageen van LavieSage

€ 725,00

Onderhoud
Bindweefselmassage 1x
Collageenbank 1x
Strippenkaart voor collageenbank, 10x , (1 gratis)
Strippenkaart voor collageenbank, 20x , (3 gratis)
Strippenkaart voor bindweefselmassage, 10x , (1 gratis)
Strippenkaart voor bindweefselmassage, 20x , (4 gratis)
Stippenkaart voor bindweefselmassage jaar, 52x ( 22 gratis)
Combi strippenkaart Bindweefsel + Collageenbank, 10x , (2collageen+1 bindw. gratis)
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€ 35,00
€ 16,00
€ 144,00
€ 272,00
€ 315,00
€ 560,00
€ 1.050,00
€ 443,00
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Combi strippenkaart Bindweefsel + Collageenbank, 20x , (5 collageen+ 4 bindw. gratis)

€ 781,00

Spray tanning gehele lichaam
Spray tanning, nabehandeling binnen 8 dagen na de vorige behandeling

€ 29,50
€ 25,00

Losse behandelingen
Epileren (vormgeven wenkbrauwen)
Epileren (bijwerken)
Verven wimpers
Verven wenkbrauwen
Verven wenkbrauwen + wimpers
Harsen kin of bovenlip
Harsen kin+bovenlip
Harsen onderbenen
Harsen bovenbenen
Harsen gehele benen
Harsen armen
Harsen rug vanaf
Harsen bikinilijn of oksels
Rug reinigen met masker

€ 15,00
€ 10,50
€ 14,00
€ 10,00
€ 19,50
€ 10,50
€ 13,00
€ 19,50
€ 19,50
€ 36,00
€ 23,50
€ 26,50
€ 19,00
€ 30,00

Extra pedicure handelingen
Div. nagelbeugels op nagels
Reparatie nagel met gel (ex werktijd)
Ortheses
Gelnagels op tenen

€ 28,00
€ 18,00
€ 22,00
€ 29,50

vanaf

€ 25,00

Fibromen/wratten verwijderen

Zonnestudio
Opbouw kuur (10 sessies)
Snelbruiner (32 lampen 100W + 3 gezichtsbruiners) max.30min
Zonnekanon (54 lampen 160W + 12 gezichtbruiners) max.18min

€ 79,00
€ 15,00
€ 15,00

Strippenkaarten
10 sessies = 2 keer gratis zonnen
25 sessies = 5 keer gratis zonnen

€ 120,00
€ 300,00
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