
 

Prijswijzigingen, druk- en typefouten voorbehouden. 

 

 

OVERZICHT BEHANDELINGEN  

Duur Adviespr. incl. btw 

 

Source of Bisses 

Dit hydratatieritueel lest de dorst van de meest vochtarme huid.  

De opperhuid krijgt haar vitaliteit terug, de huidskleur krijgt een gezonder 

aanzien en droogtelijntjes worden gladgestreken. Na deze behandeling,  

die u absoluut moet ervaren, voelt uw huid zo fris als ochtenddauw.  

 

Express behandeling        30 min €   50,00 

Complete behandeling        75 min € 150,00 

Intensieve behandeling        90 min € 165,00 

 

 

Vitality of the Glaciers 

Vitaliserende behandeling voor een huid die een te kort heeft aan energie.  

Deze herstellende, antiverouderende behandeling geeft stevigheid en heeft  

een verjongende werking aan de huid. 

 

Express behandeling        30 min €   50,00 

Complete behandeling        75 min € 145,00 

Intensieve behandeling        90 min € 165,00 

 

 

Brightness of Ice  

Deze behandeling is speciaal gericht op het verhelderen en egaliseren van de teint.  

Het werkt preventief op pigmentvlekken en vermindert reeds bestaande pigmentvlekken.  

De huid wordt weer voorzien van een jeugdige glans.  

 

Express behandeling        30 min €   80,00 

Complete behandeling        75 min € 150,00 

Intensieve behandeling        90 min € 185,00 

 

 

 

 



 

Prijswijzigingen, druk- en typefouten voorbehouden. 

 

 

 

Peaks of Firmness 

Innovatieve behandeling voor de rijpe huid met liftende en verstevigende  

massages, waardoor rimpels worden glad gestreken en een direct  

verstevigend resultaat wordt verkregen. 

 

Express behandeling        30 min €   50,00 

Complete behandeling        75 min € 150,00 

Intensieve behandeling        90 min € 165,00 

 

Peaks of Purity, ritueel voor de vette huid    75 min  € 150,00 

Een behandeling die de strijd aangaat tegen de zichtbare tekenen van  

veroudering, speciaal voor de huid die te maken heeft met onzuiverheden en  

verminderde stevigheid. 

 

 

Reflection on a Frozen Lake       45 min €    80,00 

Een behandeling voor het oogcontour, een gevoelige zone die speciale  

aandacht verdient. Donkere kringen en vermoeidheidslijntjes worden  

aangepakt. De oogzone wordt weer gladgestreken en gelift. 

 

 

Bisses Purity        40 min €    50,00 

Een zuiverende bodybehandeling, waarbij een exfoliant/scrub wordt  

aangebracht over het gehele lichaam. U geniet van het comfort  

dankzij een ontspannende massage. Het lichaam voelt fris, glad  

en is goed voorbereid op een eventuele verdere bodybehandeling.  

 

 

Peaks of Slimness        60 min €    95,00 

Een afslankende bodybehandeling, die zich richt op de opperhuid,  

lederhuid en onderliggend vetweefsel. Het biedt meteen resultaat 

na de eerste behandeling. Deze behandeling kan tevens in kuurverband  

van 5 of 10 behandelingen worden aangeboden of als verstevigend programma.  

De behandeling is tevens aan te passen aan de behoeften van de klant.  

 


