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Prijzen overzicht 
 

Huid Verzorging Maria Galland  
 

Face Quick     

Reiniging, peeling, masker, crème of reiniging,peeling,massage. 30 min €32,00                                                                                                                 

Face power reiniging 

Reiniging, peeling (deze verwijdert de dode huidcellen),  

dieptereiniging, masker, dagverzorging 45 min €43,00 

Face Relax 

Een basis zoals Face Quick met epileren en een heerlijke massage als kers 

op de taart. 60 min €55,00 

Face Classique 

Totale ontspanning en complete huidverzorging. Een op maat gemaakte 

basisbehandeling van gelaat, hals en decolleté, aangepast aan uw huidtype 

en huidconditie. Intensieve reiniging, epileren, peeling,vochtbehandeling, 

dieptereiniging, ontspannende massage en verzorgend masker. Tijdens het 

masker handmassage. 75 min €66,00 

Face Duo behandeling ook mogelijk gezellig met z’n 2 naast elkaar 

 

Huid Verbetering Maria Galland   

Cocon behandeling 60 min €69,00 

Thalasso behandeling 60 min €69,00 

Infiniblanc/ Pigment behandeling 60 min €69,00 

Profilift behandeling 60 min €75,00 

Modelage behandeling 75 min €80,00 

Mille behandeling 90 min €110,00 

Bij ALLE Maria Galland speciaal behandelingen is het epileren/harsen en een korte gelaatsmassage 

inbegrepen. 

 

Oogbehandeling  Maria Galland   

Uitgebreidde oogbehandeling  €29,50 

Tijdens gezichtsbehandeling  €20,00 
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OxyGeneo   

OxyGeneo Quick 

Reiniging- OxyGeneo- masker- dagverzorging 45 min €55,00 

OxyGeneo Treatment 

Reiniging- harsen- OxyGeneo- massage- masker- dagverzorging 60 min €75,00 

OxyGeneo 

Voor optimaal resultaat kunt u de OxyGeneo toevoegen aan elke 

Maria Galland behandeling naar keuze; passend aan uw huid en 

doelstelling.  €25,00 

OxyGeneo in kuurverband 

De OxyGeneo komt het beste tot zijn recht in kuurverband. 

Afhankelijk van je huidtype en doelstellingen; 
4 weken x 50 euro 
(normaal 55 euro) €200,00 

OxyGeneo in kuurverband 

De OxyGeneo komt het beste tot zijn recht in kuurverband. 

Afhankelijk van je huidtype en doelstellingen; 
6 weken x 49 euro 
(normaal 55 euro) €294,00 

Systeme Dermatologique Binnenkort ook te boeken. 

 

Acne  €45,00 

Gezicht Young   

Reiniging Young       30 min €25,00 

 

Diversen losse behandelingen   

Epileren wenkbrauwen  €11,50 

Tijdens behandeling  €  9,50 

Harsen wenkbrauwen  €11,50 

Tijdens behandeling   €  9,50 

Verven wenkbrauwen of wimpers  €11,00 

Verven wenkbrauwen en wimpers  €17,50 

Verwijderen gerstekorrel, vanaf  €15,00 

 

Maxcara (semi permanente mascara)   

Boven en onder   €26,00 
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Ontharing Harsen 

Bovenlip of kin  €9,50 

Bovenlip & kin  €15,00 

Hals   €10,00 

Wenkbrauwen  €11,50 

Oksels  €15,00 

Onderbenen  €32,00 

Hele benen  €40,00 

 

Lichaam & Massage 

Peeling  €30,00 

Zonepakking  €40,00 

Voetpakking  €10,00 

Handpakking  €10,00 

 

Massages 

Nek schouder massage  15 min. €15,00 

Klassieke rug/nek massage 30 min. €25,00 

Klassieke rug/nek massage incl. scrub 50 min €45,00 

Hotstone  30 min €25,00 

Hotstone  60 min €45,00 

La Stone Therapy gezicht  30 min €30,00 

La Stone Therapy lichaam  30 min €30,00 

Bindweefselmassage binnenkort te boeken….   

 

Make-up/ Visagie 

Advies en aanbrengen  €30,00 

Naturel look  €20,00 

Party look  €30,00 

Bruidsmake-up incl. proef make-up  €85,00 

Voor een fotoshoot, op aanvraag   

Workshop make-up, vraag naar de mogelijkheden…..   

Bruidsarrangementen prijs op aanvraag   
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Mannentaal 

Gezicht 

Reiniging Homme 30 min  €31,00 

Reiniging Homme 60 min  €59,00 

Acne behandeling 60 min  €60,00 

Anti-aging Homme 60 min  €60,00 

 

Harsen 

Rug & schouders  €38,00 

Borst  €18,00 

Buik  €18,00 

 

Handen & Voeten 

Manicure 

Vijlen, nagelriemen bijwerken, handpakking, masseren, 

verzorgende crème. 

 

€ 25,00 

Cosmetische  Voet-Spa-Behandeling 

Voetenbad, scrub, massage, voetpakking, masseren, 

verzorgende crème.  

 

€ 25,00 

Shellac  binnenkort te boeken…….. 

 


