
BEAUTY CONCEPT 

GELAATSVERZORGING – PAYOT (45-60 of 90 minuten) 

• Relaxerende basis verzorging                   €47 
• Verzorgende basis verzorging       €47 

• Diepreinigende verzorging        €57 
• Hydraterende verzorging       €57  
• Vitalizerende verzorging       €57 

          
• Ritueel intensieve hydratatie       €75 
• Ritueel Purete         €75 
• Ritueel SOS douceur        €75 
• Ritueel Choc de vitalité       €75 
• Ritueel correcteur rides       €75 
• Ritueel Gold         €75 
• Ritueel lift absolu        €75 
• Ritueel Opti-Male        €60-85 
• Ritueel wellness Bergkristal       €85  
• Extra oogverzorging        €9 

MAQUILLAGE 

• Lichte Make- up na verzorging      €10 
• Verven wimpers        €9 
• Verven wenkbrauwen        €9 
• Wimperpermanent        €35 
• Wimperpermanent+oogverzorging      €50 
•

SPRAY TANNING 

            
  

• 1 Beurt volledig lichaam       €35 
• Per zone bv enkel benen       €20 
• Peeling + tanning        €70 
• 10 beurten + gratis peeling van payot voor thuisgebruik  €350 



VOETVERZORGING 

• Spa pedicure         €45 
• Pedicure         €25 
• Gelish           €35 
• Gel/ gelish verwijderen       €20 
• Nagel correctie/teen        €6.5 
• Lakken          €10 
• Voetreflexologie        €45 

HANDVERZORGING 

• Spa manicure         €40 
• Manicure         €22 
• Lakken          €10 
• Gelish           €35 
• Paraffine bad         €10 

EPILATIES 

• Wenkbrauwen         €8 
• Bovenlip         €8 
• Volledig gelaat        €16 
• Oksels          €10 
• Bikini          €12 
• Armen          €17 
• Onderbenen         €17 
• Volledige benen        €26 
• Rug of borst         €25 

DEFINITIEVE ONTHARING 

• Bovenlip of kin         €75 
• Oksels          €100 
• Bikini          €150 
• Braziliaanse bikini        €200 
• Onderbenen         €200 
• Volledige benen/ rug/borst       €420 
• (andere zone’s prijzen opvragen) 

PERMANENTE MAKE – UP 

Prijzen op te vragen. 



WELLNESS CONCEPT 

• Peeling/ scrub van het lichaam      €45 
• Hydraterende pakking van  het lichaam     €65 
• Fitness wrap         €70 
• Kuur van 3 fitness wraps       €189 
• Peeling + pakking        €100 
• Peeling + pakking + relaxmassage      €149 
• Anti-cellulites behandeling       €55 
• Kuur van 8 behandelingen ( + gratis ondersteunende crème)  €396 

MASSAGES 

• Rug, nek en schoudermassage ( 30 min)     €35 
• Relaxatiemassage (1h)       €56 
• Hot – stonemassage (1h)       €70 
• Relax-hot-stonemassage (1.5h)      €90  
• Kaarsmassage(1h)        €70  
• Dieptemassage (45min)       €45 
• Lymfedrainage (1h)        €45 

AFSLANK CONCEPT 

Verwenmoment – 80 euro/persoon – 2 uur 

Een deugddoende massage ( hotstone/Relaxmassage) of een verzorging bv: Gelaat of 
voeten…. en een uurtje relaxen in de infraroodsauna en cederhouten verwarmd 
buitenbad. We zorgen voor een lekkere versnapering, koffie of thee, appelsap uit eigen 
boomgaard en water. 

Verwenlunch – 110 euro/persoon – 3 uur 

Een verwenmoment met aansluitend een informatieve lunch: tijdens de bereiding van 
de lunch krijg je allerhande nuttige voedingstips mee. Bij de lunch zijn wijn, water, koffie/
thee en appelsap uit eigen boomgaard inbegrepen. 



Verwendag – 200 euro/persoon – 4 uur 

Een massage ( hotstone/dieptemassage/relaxerend) of voetreflexologie én een 
schoonheidsbehandeling maken deel uit van dit verwenpakket.  Je kan gebruik maken 
van cederhouten verwarmd buitenbad en infraroodsauna.  We starten met een 
ontspannende wandeling op het prachtige natuurdomein.  De gezonde lunch 
combineren we met een workshop rond een evenwichtig voedingspatroon.  Bij de lunch 
zijn wijn, water, koffie/thee en appelsap uit eigen boomgaard inbegrepen. 

Geachte klanten, 

De producten die we gebruiken tijdens de behandelingen zijn ook verkrijgbaar om u thuis optimaal 
te verzorgen: informeer naar een demo avond onder vriendinnen voor een persoonlijke 
huidanalyse met professionele bevindingen om je thuis perfect te verzorgen. 

We werken met de producten van Payot voor de totale verzorging van het gelaat en het wellness 
gebeuren  

Kadobons verkrijgbaar vanaf 25 euro. 

Om de service vlot te laten verlopen, verzoek ik u de annulatie van een afspraak 24h op voorhand 
te bevestigen.  Indien u te laat komt, kunnen wij niet garanderen dat de volledige behandeling 
gegeven kan worden. 

U kan ook reserveren online via: www.estheva.be 

Betalingen met bancontact en kredietkaarten zijn momenteel nog NIET mogelijk.   

Deze prijslijst dd. 01 januari 2017 en vervangt alle voorgaande. 




