Gezichtsbehandelingen
Wenkbrauwen epileren nieuw
Wimpers + wenkbrauwen verven en epileren
Bovenlip harsen
Kin harsen
Gelaat harsen (bovenlip, kin, kaak en wangen)
Make-up compleet

€9,25
€20,00
€9,25
€9,25
€20,50
€15,00

Cenzaa behandelingen.

Cenzaa Mini
Ca. 30 Min.
€28,00
Laat u meevoeren van al het moois wat Cenzaa te bieden heeft.
En geniet van deze heerlijke wellness beleving.
 Geurreis
 Reiniging
 Dieptereiniging
 Masker (tijdens masker korte nek/schoudermassage)
 Dagverzorging

Cenzaa Impresions
Ca. 60 Min.
€48,50
Laat je betoveren door al het moois wat Cenzaa te bieden heeft! De ideale
kennismakingsbehandeling, maar ook een goede work-out voor je huid. Tijdens een heerlijke
kop thee of koffie maken we een uitgebreide huidanalyse.
 Geurreis
 Reinigen
 Dieptereiniging
 Gezichts- en nek/schouder massage met warme olie
 Masker (tijdens masker korte hand of voet of hoofdhuidmassage)
 Powers
 Dagverzorging
 Kopje biologische Cenzaa dream tea
 Cenzaa product advies

In elke gezichtsbehandeling is het bijwerken van de wenkbrauwen in begrepen. Moeten de
wenkbrauwen volledig gemodelleerd worden? Dan wordt er €9,- in rekening gebracht.
Alle gezichtsbehandeling zijn gericht op huidverbetering en op ontspanning.
Gun jezelf de beleving en geniet

Cenzaa Moments

Ca. 90 Min.

€69,00

Gun uzelf de serene Cenzaa Moments wellnessbehandeling met huidverbeterende effecten!
Rijke producten met exceptionele werkstoffen zullen uw huid intensief voeden. Hydraterende
en heerlijk geurende kruidenoliën in combinatie met diverse Oosterse massage technieken
zullen u totaal ontspannen!











Geurreis
Reinigen
Dieptereiniging
Masker (tijdens masker hoofdhuid massage of voetmassage)
Gezichts- en nek/schoudermassage met warme olie
Masker (tijdens masker lomi lomi arm massage)
Powers
Dagverzorging
Kopje biologische Cenzaa dream tea
Cenzaa product advies

Cenzaa Young.
Ca. 45 Min.
Speciaal voor de jonge huid onder de 18 jaar.









€37,50

Huidanalyse
Reiniging
Dieptereiniging
Verwijderen onzuiverheden
Masker
Nek en schouder massage
Dagverzorging
Cenzaa product advies

In elke gezichtsbehandeling is het bijwerken van de wenkbrauwen in begrepen.
Moeten de wenkbrauwen volledig gemodelleerd worden? Dan wordt er €9,- in
rekening gebracht.
Alle gezichtsbehandeling zijn gericht op huidverbetering en op ontspanning.
Gun jezelf de beleving en geniet

Lichaamsbehandelingen.
Onderbenen harsen
¾ benen harsen
Gehele benen harsen
Oksels harsen
Armen harsen
Borst, rug of buik harsen

€17,50
€20,00
€25,00
€10,00
€15,00
€15,00

Rug peeling en massage – 45 min.
Rug, nek en schouder massage – 30 min.
Lichaamsmassage – 60 min.
Rugpakking – 30 min.
Voet of hand massage

€35,00
€18,50
€50,00
€25,00
€15,00

In elke gezichtsbehandeling is het bijwerken van de wenkbrauwen in begrepen.
Moeten de wenkbrauwen volledig gemodelleerd worden? Dan wordt er €9,- in
rekening gebracht.
Alle gezichtsbehandeling zijn gericht op huidverbetering en op ontspanning.
Gun jezelf de beleving en geniet

