
 

 

GELAATSVERZORGING 

Voor de gelaatsverzorging wordt er steeds gewerkt met producten die 
afgestemd zijn op de huid.  
Gelaatsverzorging: reiniging – scrub of peeling – voedend en hydraterend masker – oogcrème, 
serum, dag- of nachtcrème 

Klassieke gelaatsverzorging (60min) 
Gelaatsverzorging – inclusief gelaatsmassage 

€ 47,50 

XL gelaatsverzorging: boost voor de rijpere of droge huid (60min) 
Gelaatsverzorging – gelaatsmassage – gebruik van ampoule met extra sterke werkstoffen 

€ 57,50 

Huid-verbeterende gelaatsverzorging met bindweefselmassage (75min)  
Gelaatsverzorging – bindweefselmassage 

€ 67,50 

 

 

 

 

 

 

 

Bindweefselmassage  
Een bindweefselmassage is een stevige massage waarbij de onderste laag van 
de huid, het onderste bindweefsel geprikkeld wordt. Stress en verklevingen 
worden uit de huid gemasseerd. De massage verhoogt de doorbloeding van de 
huid, bevordert de stofwisseling en werkt celvernieuwend: ze stimuleert de 
aanmaak van collagene en elastine vezels. De huid straalt en gaat er steviger 
uitzien.  

Bindweefselmassage is goed voor iedereen die voor huidverbetering wil gaan 
en in het bijzonder voor de droge, vette, verouderde of verslapte huid, voor de 
rokershuid en voor de slecht doorbloede huid.  

Voor de bindweefselmassage wordt gebruik gemaakt van de hoogwaardige 
SeaStem lijn van Osaìne Sea Care. De producten zijn gemaakt op basis van 
stamcellen van Zeevenkel en helpen de aanmaak van collagene en elastine 
vezels te versterken.  

Bindweefselmassage in kuurvorm geeft het beste resultaat. Naarmate de kuur 
vordert, wordt het weefsel soepeler en gaat de huid er beter uit zien. De huid is 
beter doorbloed, afvalstoffen worden sneller afgevoerd.  

Een kuur bestaat idealiter uit 6 sessies. Een sessie per week gedurende drie 
weken, gevolgd door een rustperiode van drie weken. Daarna wordt opnieuw 
een sessie per week gedurende drie weken gepland. Tussen de sessies door 
werkt het effect van de massage verder. Na deze kuur is het aan te raden om 
de bindweefselmassage elke zes weken te herhalen om het effect te behouden. 

Sonya Maurissen 
sonya@yala-skinandcare.be 
www.yala-skinandcare.be  

+32 473 765 795 



 

 

Handverzorging – Manicure  

Klassieke manicure  
Nagels vijlen – nagelriemen terugduwen – velletjes verwijderen – handcrème 

€ 22,00 

Klassieke manicure met gel nagellak € 35,00 

Luxe spa manicure  
Klassieke manicure met handenscrub, handmasker en handmassage 

€ 32,00 

Luxe spa manicure met gel nagellak € 45,00 

Enkel verwijderen gel nagellak 
TIP: combineer met klassieke manicure voor een mooi en verzorgd eindresultaat! 

€ 10,00 

Ontharing gelaat  
Met lauw-warme hars 

Wenkbrauwen  € 8,00 

Bovenlip  € 8,00 

Kin  € 8,00 

Combinatie van 2 gelaatsontharingen  € 14,00 

Combinatie van 3 gelaatsontharingen € 16,00 

Massage  

Gelaatsmassage (20min) 
Oppervlakkige reiniging – massage – dag- of nachtcrème  

€ 25,00 

Gelaatsmassage – bindweefsel (30min) 
Oppervlakkige reiniging – massage – dag- of nachtcrème  

€ 45,00 

Bindweefselmassage gelaat in kuurvorm  
6 sessies (6x € 45,00 = € 270,00) 

€ 245,00 

Rug (30min) € 30,00 

Rugzijde (45min) € 45,00 

Lichaam (60min) € 60,00 

Voetmassage (30min) 
Voetbadje – massage van de voeten en onderbenen 

€ 30,00 

Make-up  

Make-up naturel € 30,00 

Bruidsmake-up (bruid of moeder van de bruid) 
Proefsessie vooraf – make-up op de dag zelf 

€ 55,00 

Bruidsmake-up (bruid én moeder van de bruid) 
Proefsessie vooraf – make-up op de dag zelf 

€ 100,00 


