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Met de luxe en onderscheidende Cenzaa gezichtsbehandelingen geef ik u een 

unieke ervaring. Om uw behandeling zo persoonlijk mogelijk te maken geniet u bij 

binnenkomst van een heerlijk theeritueel en ontspannende geurreis.

 
ADVANCED SKINCARE kennismaking [ 45 min ]                    € 69,00
Een unieke Wanna be a VIP kennismakingsbehandeling waar Wellness &  

Huidverbetering hand in hand gaan! Gun uzelf een mooie en gezonde huid 

waarbij u één van de luxe Cenzaa Skincare Boxen cadeau krijgt t.w.v. 64,50.  

Dé perfecte try-out met het 6 stappen huidverbeteringsprogramma van Cenzaa.

IMPRESSIONS  [ 60 min ]                                                          € 52,50
Een ontspannende en huidverbeterende behandeling speciaal voor u op maat. 

Geurreis, welkomstritueel, oppervlaktereiniging, dieptereiniging met oor en hoofd-

huid massage, epileren wenkbrauwen, drukpuntmassage van gelaat, hals en 

decolleté, masker, powerserum, 24-h crème.

MOMENTS  [ 90 min ]                                                                € 68,50
Ervaar deze luxe gezichtsbehandeling op maat en geniet lang na van de  

huidverbeterende effecten! Geurreis, welkomstritueel, oppervlaktereiniging,  

dieptereiniging met oor/hoofdhuid massage, epileren wenkbrauwen,  

drukpunt- of bindweefselmassage  van gelaat, hals en decolleté, masker,  

ontspanningsmassage, powerserum, 24-h crème. 

WEDA [ 105 min ]                                                                       € 85,00
Geniet van de betoverende massages en delicate geuren tijdens deze unieke en 

complete well-being facial. 

HYALURON VITALITY THERAPY [ 90 min ]                              € 79,00
Prachtige resultaten… een luxe en geavanceerde behandeling met het unieke 

PCN2® system. Hyaluron zorgt in deze behandeling voor een vochtboost aan de 

huid. Geschikt met name voor de droge en vochtarme huid. 

OOK VOOR MANNEN
 
ESPECIALLY FOR MEN [ keuze uit 45-60-90 min ]
Een heerlijke ontspannende behandeling met het revolutionaire PCN2® system, 

speciaal afgestemd op de mannenhuid.

[ 45 min ]  € 38,00            [ 60 min ]  € 52,50            [ 90 min ]  € 68,50

Advanced Skincare treatments 
MAXIMALE HUIDVERBETERING MET OOSTERSE BELEVING! 

ACNE & CLEARIFY THERAPY [ 60 min ]                                  € 45,00 

YOUNG SKIN (t/m18 jaar) [ 45 min ]                                         € 35,00
Een doeltreffende behandelingen die zich richt op huidproblemen zoals o.a. 

acne, puistjes en littekens! Het behandelplan werkt volgens het Inside &  

Outside filosofie en bevat een aantal stappen; voedingstips, een reinigen-

de fase om de afvalstoffen uit het lichaam te verwijderen, acne behandeling en  

thuisverzorging. 

AANRADER

BINDWEEFSEL BOOTCAMP  [ 60 min ]                                   € 55,00
De intensieve work-out voor uw huid! Boek zichtbare resultaten met deze  

bindweefselbehandeling. Perfect voor feestelijke gelegenheden. 

BOTULINE SHOCK THERAPY [ 30 min ]                                  € 21,50
Huidverbetering a la minute! Dit bijzondere gelaatsmasker bestrijdt rimpels, het 

botuline eiwit voorkomt samentrekking van gelaatsspieren waardoor de huid 

strakker, jonger en een frisse uitstraling zal hebben. De natuurlijke mini facelift! 

BOTULINE LOOK “EYE” THERAPY  [ 20 min ]                        € 11,50
Dit speciale oogcontour masker ontspant expressierimpels en gaat tekenen 

van huidveroudering tegen. De huid rondom de ogen zal er jonger, gezon-

der en veerkrachtiger uit zien. Laat uw ogen weer stralen met deze bijzondere  

therapeutische ervaring!

MICRODERMABRASIE [ 30 min ]                                                     € 35,00
Meerprijs van € 20,- tijdens behandeling

Bij microdermabrasie wordt een dun laagje van de huid gepeeld  

waardoor een nieuwe, jonge en stralende huid vol vitaliteit ontstaat.  

Metmicrodermabrasie wordt een effectieve diamant peeling uitgevoerd waardoor 

de huid beter in staat is om hoge werkstoffen op te nemen. Het is de meest  

natuurlijke, minst ingrijpende methode om uw huid structureel te verbeteren. 

 

Microdermabrasie is in te zetten bij; (acné) littekens, pigmentatie, grove poriën, 

droge huid, rimpels en fijne lijntjes. Kortom totale huidverbetering!

   Is er iets onduidelijk of heb je vragen of opmerkingen? Britt staat voor je klaar!

Therapeutic Skincare treatments 
BAANBREKENDE RESULTATEN MET BEWEZEN EFFECTEN!

LOSSE ONDERDELEN 
HARSEN EN MODELLEREN WENKBRAUWEN             
VERVEN WENKBRAUWEN                                             
VERVEN WIMPERS                                                           
VERVEN WIMPERS + WENKBRAUWEN                      
HARSEN BOVENLIP EN/ OF ONDERLIP 
HARSEN KIN      
HARSEN WANGEN 
 
VISAGIE
TOUCH-UP: Gratis service bij beschikbaarheid

DAG OF AVOND MAKE-UP:  
BRUIDSMAKE-UP: Prijzen op aanvraag

PEDICURE 
PEDICURE BEHANDELING [ 30 min ]  iedere 15 minuten extra € 9.50                                      

SPA PEDICURE [ 60 min ]                                                            
Knippen, verzorgen, frezen en schoonmaken van de teennagels + massage en 

scrubben van de voeten en teennagels lakken met Caption nail polish.

MANICURE
MANICURE 2 GO [ 30 min ]                                                       
Nagels modelleren, nagel omgeving verzorgen, handmassage, glanslak. 

MANICURE DELUXE [ 60 min ]                                                  
Manicure 2 go + nagels polijsten, handbadje, lakken met Caption nail polish. 
CAPTION NAIL POLISH AANBRENGEN [ 15 min]                                 
Verzorgende nagellak welke snel droogt maar met uithardingstijd. 
GELLAK [ 30 min ]  Meerprijs van € 15,- tijdens behandeling                            

HARSEN
ONDERBENEN                                ARMEN                   
ONDERBENEN INCL. KNIE                     RUG                        
BOVENBENEN                                BORST/BUIK           
GEHELE BENEN                                OKSELS        
 
LICHAAMSMASSAGES
HOTSTONEMASSAGE RUG [ 30 min ]                      
HOTSTONEMASSAGE ACHTERZIJDE [ 60 min ]            
RUGMASSAGE [ 45 min ]                                       
VOETEN/ONDERBENEN [ 30 min ]                                            
HAND/ARMEN [ 30 min ]                                                       

Losse treatments 

€ 13,00 
€   9,50 
€ 11,50 
€ 17,50 
€ 11,50 
€ 11,50 
€ 11,50

€  10,50
€    7,50
€  10,00 
€  15,00 
€    9,00
€    9,00
€    9,00

€ 29,50 
 
 
 
€ 21,50  
€ 45,00

€ 21,50

€ 37,50      
 
€ 10,00

€ 19,50

€ 25,00
€ 30,00
€ 40,00
€ 17,50 
 
 
€ 27,00
€ 52,00 
€ 39,00 
€ 25,00
€ 25,00 

€ 20,00
€ 25,00
€ 22,00
€ 45,00

Tijdens behandeling


