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Prijzen overzicht 
 

Basis treatments Maria galland 

Kies de gewenste behandeltijd en deze zal worden aangepast aan uw huidtype & 

conditie  

 

Face treatment 1 

Deze treatment is goed om te boeken wanneer u voor het eerst kennis wil maken met 

Face 2 Face en de producten van Maria Galland.   

Huidanalyse, reiniging, peeling, onzuiverheden verwijderen, lotion, reinigend masker, 

huidverzorgingsadvies 30 min €32,00                                                                                                                 

Face  treatment 2 

Deze treatment is een goede workout voor de huid. 

Huidanalyse, reiniging, peeling, epileren, huidonzuiverheden verwijderen, lotion, 

masker, huidverzorgingsadvies 45 min €45,00 

Face treatment 3 

Deze treatment is een combinatie ontspannen & dieptereiniging 

Huidanalyse, reiniging, peeling, epileren, huidonzuiverheden verwijderen, lotion, 

massage, masker, huidverzorgingsadvies 60 min €55,00 

Face treatment 4 

U wordt ontvangen met een heerlijke kopt thee en iets lekkers. Een op maat gemaakte 

behandeling van gelaat, hals en decolleté, aangepast aan uw huidtype en huidconditie. 

Tijdens deze treatment is er ruimte om te werken aan problemen in de huid, maar zal u 

ook heerlijk kunnen ontspannen door gezichtsmassage en hand of armmassage.  75 min €65,00 

YIN & YANG (arrangement voor 2 personen) 

Samen even helemaal weg in een wereld van totale rust en ontspanning. 

Massage van gezicht, nek & schouders, dieptereiniging van de huid met een huidverzorgingsadvies.                                                                                                                                 

Alle tijden die hierboven staan zijn ook te boeken als duo! 

 

Specials Maria Galland 

ultieme ontspanning gecombineerd met huidverbetering   

Soin Cocon  90 min €69,00 

Soin Thalasso Visage 90 min €69,00 

Infini Blanc (Pigment) 90 min €69,00 

Soin Profilift   60 min €75,00 

Soin Masque Modelant  90 min €75,00 

Soin Mille Lumiere  90 min €109,00 

 

 

Behandeling voor de ogen   

Masque Modelant Yeux   €23,00 
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OxyGeneo   

OxyGeneo Treatment 1 

Reiniging-wenkbrauwen modelleren- OxyGeneo- dagverzorging 45 min €55,00 

OxyGeneo Treatment 2 

Reiniging- wenkbrauwen modelleren- 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 

 

 

 

Korte behandelingen   

Wenkbrauwstyling: epileren of waxen  €11,50 

Waxen bovenlip  €10,00 

Waxen kin of kaaklijn  €10,00 

Verven wenkbrauwen of wimpers  €10,00 

Verven wenkbrauwen en wimpers  €17,50 

Bent u van plan regelmatig 1 van bovenstaande korte behandelingen in 
te plannen? Dan is het misschien verstandig om een abonnement aan te 
schaffen zodat u geniet van voordeel. Vraag na de mogelijkheden!   

 

 

 

Maxcara (semi permanente mascara)   

Boven en onder   €26,00 
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Ontharing  

Waxen Oksels      €20,00 

Waxen Armen        €20,00 

Waxen Onderbenen      €32,00 

Waxen Hele benen      €39,50 

 

Lichaam & Massage 

Lichaamsscrub  €30,00 

Zonepakking  €40,00 

Voetpakking  €10,00 

Handpakking  €10,00 

 

Massages 

Nek schouder massage  30 min. €30,00 

Achterkant benen- rug –nek en schoudermassage 30 min. €30,00 

Rug, nek, schouder, achterkant benen, voorkant benen, decolleté en gelaat  60 min €60,00 

Hotstonemassage 30 min €30,00 

Hotstonemassage  60 min €60,00 

La Stone Therapy gezicht  30 min €30,00 

La Stone Therapy lichaam  30 min €30,00 

   

 

Make-up/ Visagie 

Dagmake-up ca. 30 min.  €25,00 

Feestmake-up ca. 45 min.  €30,00 

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

Met fotoshoot (evt. op locatie) prijs op aanvraag   

Workshop vanaf 3 personen prijs p.p.        €15,00 

Visagieles op aanvraag   
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Mannentaal 

Gezichtsbehandeling 

Soin Homme Galland 60 minuten                €55,00 

 

Waxen mannen 

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, knippen/vijlen, schoonmaken nagels, scrub,    

verzorgende crème, lakken. 

 

€ 25,00 

Voetenbad, scrub, voetpakking, massage, verzorgende crème.   €25,00 

 

 


