
€ 110,00
MÉTHODE MOSAÏQUE MODELANTE
Een diepwerkend, zichzelf verwarmend mineralenmasker zorgt voor een spectaculair lifting e�ect.

SOIN ACTIVE'AGE   
Verzorging met innovatieve ingrediënten. Direct ontspanning en resultaat: 100% vollere en steviger huid. 

€ 110,00
SOIN LIFT’EXPERT
Liftende behandeling met bindweefselmassage, maakt direct gladder en steviger. 
Direct strakkere gezichtscontouren                                                                                  

€  90,00
SOIN LUMIN’ ÉCLAT 
Direct meer energie voor de vermoeide huid, voorkomt de eerste tekenen van veroudering en 
geeft een frisse jeugdige glow.

KLASSIEKE BEHANDELING MARIA GALLAND 
Huiddiagnose, reiniging, peeling, verwijderen huidonzuiverheden, massage, masker, eindverzorging.

€  95,00
SOIN HYDRA'GLOBAL  
Direct nieuwe frisheid en souplesse voor de vochtarme huid, diepgaande en intensieve vocht-verzorging.

€  70,00
REINIGENDE BEHANDELING
Huiddiagnose, reiniging, peeling, verwijderen huidonzuiverheden, masker, eindverzorging.

NIMUE SMART RESURFACER (intense) - Intensieve Huidverjongende Peeling 
NIMUE SRC PROBLEMATIC SKIN (strong) 
   Intensieve huidverbeterende behandeling voor een huid met acne                                                                      

€   99,00
€ 109,00

LICHAAMSPAKKING
Een pakking met de verstevigende werking van modder. Ontgiftend en stimulerend voor 
celstofwisseling.

€   65,00

MASSAGES
Lichaamsmassage, 55 min
Rugmassage, 25 min
Voetmassage, 15 min

€   75,00
€   38,00
€   27,00

ZEEZOUTPEELING VOOR HET LICHAAM
€   35,00Uw lichaam wordt weer heerlijk zacht, doorbloeding wordt gestimuleerd en werksto�en uit

verzorgende crèmes worden weer beter opgenomen.Wenkbrauwen
Bovenlip
Kin
Onderbenen
Bovenbenen

€ 17,00
€ 14,00
€ 14,00
€ 26,00
€ 26,00

Bikinilijn, vanaf
Oksels
Rug
Onderarmen

€  25,00
€  19,00
€  35,00
€  22,00

HARSEN

MODULES

Verven van de wenkbrauwen
Epileren van de wenkbrauwen

Verven van de wimpers

€  15,00
€  13,00
€  14,00

VISAGIE - MAKE-UP MARIA GALLAND
Gelegenheids make-up
Proef & bruidsmake-up

€   50,00
€ 150,00

NIMUE GLYCOL  (medium) - Onderhoudsbehandeling-Boost

NIMUE HYALURONIC ULTRA FILLER  (medium) -Onderhoudsbehandeling-Boost

NIMUE PEEL INTENSE (intense) -  Intensieve Huidverbeterende Peeling

€   89,00
€   89,00

€   99,00

NIMUE SKIN TECHNOLOGY
Anti-agening- Huidverbetering- Huidverjonging

NIMUE ACNE (mild)

NIMUE SUPPORT (mild) - Kennismakingsbehandeling

NIMUE DELUXE (medium) - Onderhoudsbehandeling-Boost

€   55,00

€   79,00
€   89,00

GEZICHTSBEHANDELINGEN MARIA GALLAND

SOIN DETOX-ACNE BEHANDELING
E�ciënte verzorging om uw huid diep te reinigen. €  45,00

SOIN MILLE LUMIÈRE
Luxe verzorging, een combinatie van ultieme luxe en volledige anti-agening verzorging ineen.
Stevigheid,minder rimpels, hydratatie, voedend en een vitale uitstraling.

€ 120,00

MASQUE SOIN YEUX 
Verstevigd de gevoelige huid rond de ogen en verzacht lijntjes, rimpels, wallen en kringen. €  30,00

NIMUE THERMAL DETOX PEEL (medium) - Onderhoudsbehandeling-Boost
€   89,00

HERENBEHANDELING
Voor mannen die weten wat goed is. De gezichtsbehandeling zorgt voor een absolute dosis frisheid 
van de mannenhuid. Geeft extra power en een uitstekende verzorging.

€  70,00

FUSION MICRONEEDLING
De Fusion Pen behandeling is een e�ciente en uiterst veilige behandeling voor collageenstimulatie. 
Huidveroudering en huidverslapping wordt hiermee e�ectief verholpen. Het hyaluronzuur- gehalte 
van de huid komt weer op peil waardoor de huid weer steviger en compacter wordt. Lijntjes en rimpels 
worden gecorrigeerd. Doordat hyaluronzuur een natuurlijke bestanddeel van de huid is, mag een 
Fusion Pen behandeling één van de meest natuurlijke huidverjongingsbehandelingen genoemd 
worden.
Volledig gezicht
Hals
Lip Contour / Full Lips

€ 139,00
€   49,00
€   49,00

Rugpeeling & comedonen verwijderen €   30,00
LICHAAMSBEHANDELINGEN  

€ 105,00

€  80,00

Gebruik van wellness faciliteiten om lichaam en spieren te laten ontspannen. Massasge van lichaam, 
gezicht en hoofdhuid.

RELAXBEHANDELING
€   75,00

NIMUE SRC ENVIRONMENTALLY DAMAGED SKIN (strong)   
    Intensieve huidverbeterende behandeling voor een huid met eerste tekenen van huidveroudering                                                                       

€ 109,00

NIMUE SRC HYPERPIGMENTED SKIN (strong)
   Intensieve huidverbeterende behandeling voor een huid met hyperpigmentatie

€ 109,00

T-AWAY
De T-AWAY is een klein apparaat dat ontsierende huidone�enheden e�ectief te lijf gaat. zoals
couperose, �bromen, pigmentvlekken en spider naevus . Per 5 minuten vanaf € 25,00.

€   25,00


