
Lieve klant,

Het is zomer! We genieten van alles wat er weer kan. We vinden het heerlijk dat we u weer mogen 
ontvangen, maar ook wij blijven voorzichtig. Bij binnenkomst hoeft u geen mondkapje meer op. 

Alle andere regels blijven gehandhaafd. We hebben als team besloten dat wij tijdens de behandeling 
het mondkapje ophouden totdat iedereen is gevaccineerd. Wilt u liever dat wij daarna tijdens uw 

behandeling ook nog een mondkapje dragen? Geen probleem, dan doen we dat. 

In verband met het zwangerschapsverlof van Alicia en de komende zomervakantie, zijn wij tot en 
met eind november op maandagen gesloten. Alle andere dagen zijn wij gewoon geopend met 

uitzondering van soms een avond.

Voor de vakantiemaanden hebben we een aantal leuke acties voor u in petto:

1+1 GRATIS
Laatste producten van Darphin 

Combineren mag
U betaalt alleen het duurste product

GRATIS:
Travel sunscreen & Primer spf30

t.w.v. €s29,95 
bij aanschaf vanaf s100 euro 

aan producten (op=op)

Hydraterende en verzachtende verwenbehandeling van het gelaat

Geniet 75 minuten van deze zalige behandeling met heerlijke serums en specifieke maskers. 
Tijdens inwerken hiervan worden uw voeten of hoofdhuid naar keuze gemasseerd. 

Uw wenkbrauwen worden geepileerd en overtollig haar verwijderd. 
Een specifieke correctief peeling wordt uitgevoerd en natuurlijk krijgt u 

een uitgebreide massage van het gelaat.

Lichaamsbehandeling, speciaal voor de zomer, incl. een stukje gezicht

We starten de eerste 20 minuten met een massage van de achterkant van het lichaam, 
overgaand in een lichaamspeeling (of 40 minuten massage). 

Daarna reinigen wij uw gezicht met een milde milk, welke wij met een massage uitvoeren. 
Vervolgens verwennen wij u met een gelaats-peeling en sluiten af met een faceprint masker. 

Tijdens het masker kunt u kiezen tussen een voet- of hoofdhuid massage.

Zomerbehandeling 
gelaat

a87,50 
incl. Darphin 

zonbescherming 
spf 30 of 50 t.w.v. 
s30 (op=op, 1pp)

Zomerbehandeling 
lichaam

a87,50 
incl. Darphin 

zonbescherming 
spf 30 of 50 t.w.v. 
s30 (op=op, 1pp)


