Behandelingen Plaza Puur
Gezichtsbehandelingen
Puur
ca 50 minuten
37,50 euro
Reinigen, peeling, verwijderen van onzuiverheden, verzorgend masker en een dagcrème.
Puur Extra
ca 70 minuten
49,00 euro
Reinigen, peeling, verwijderen van onzuiverheden of epileren, verzorgend masker,
dagcrème en lichte make-up.
Puur en Meer
ca 110 minuten
69,00 euro
Reinigen, peeling, verwijderen van onzuiverheden, epileren, intensief verzorgend masker
inclusief een oogmasker, gezicht-nek-decolleté massage, dagcrème en lichte make-up.
Puur Acné
ca 50 minuten
30,00 euro
Reinigen, scrub, verwijderen van onzuiverheden en een masker.
Puur Decolleté
ca 50 minuten
30,00 euro
Reinigen, scrub, verwijderen van onzuiverheden en een masker.
Puur Bruid
ca 150 minuten
140,00 euro
Dit arrangement bevat een combinatie van diverse behandelingen, zodat je een stralende
bruid bent. Proef make-up, gezichtsbehandelingen Puur Extra, behandelingen Puur
Decolleté, bruidsmake-up.
Puur Oog
ca 35 minuten
27,50 euro
Deze behandelingen is een weldaad voor de tere huid rond de ogen. Reinigen met
calendula olie, ooglotion met kamille, een oogmasker gevolgd door een voedend serum,
aangebracht door middel van een zachte oogmassage.

Behandelingen Plaza Puur
Lichaamsbehandelingen
Hot-Stone Massage
ca 60 minuten
50,00 euro
Ontspannende en verwarmende massage met warme stenen en olie.
Hot-Stone Massage
ca 90 minuten
75,00 euro
Anderhalf uur heerlijk relaxen. Uw huid wordt rijk gevoed en uw lichaam voelt heerlijk
ontspannen.
Happy-Feet
ca 45 minuten
40,00 euro
Verzorgende voet en been behandeling. Voetbad met etherische olie, scrub van voeten en
onderbenen en een stimulerende voet en onderbeen massage.
Ontspanningsmassage ca 60 minuten
50,00 euro
Lichaamsmassage uitgevoerd met rustige hangrepen.
Lavendel behandeling
ca 120 minuten
79,00 euro
Een ‘Puur Extra’ gezichtsbehandeling, gevolgd door een rug-, nek- en schoudermassage.
Palmroos behandeling
ca 90 minuten
72,50 euro
Een ‘Puur Extra’ gezichtsbehandeling, in combinatie met een anti-aging decolleté pakking.
Hibiscus behandeling
ca 90 minuten
75,00 euro
Een ‘Puur Extra’ gezichtsbehandeling, in combinatie met een calendula oogpakking.

Behandelingen Plaza Puur
Aanvullende behandelingen
Epileren
13,50 euro
Verven wenkbrauwen
8,50 euro
Verven wimpers
14,50 euro
Verven wenkbrauwen en wimpers
20,00 euro
Harsen Bovenlip
8,50 euro
Harsen gezicht
18,50 euro
Harsen onderbenen
29,00 euro
Harsen gehele benen
37,50 euro
Harsen onderarm
22,50 euro
Harsen rug
30,50 euro
Feest of bruidsmake-up
37,50 euro
Proefmake-up
37,50 euro (v.a.)
Gezichts-, nek- en decolleté massage 18,50 euro
Mondcontour masker
5,00 euro
Bovenstaande behandelingen zijn in combinatie met gezichts- of lichaamsbehandelingen
goedkoper.

