
MINDER DAN 10 EURO

Aloë Vera Hydra Gel 50 ml € 5,10

een verfrissende en hydraterende gel te gebruiken onder de 

dagcrème of na het ontharen van het gelaat

Gehwol Fusskraft voetcrème 75 ml €7,90

verkrijgbaar in 4 verschillende werkingen: blauw (droge huid) - 

groen (normale huid) - mint (verkoelend) - rood (verwarmend)

Gehwol Fusskraft kruidenbad 10 x 20g €8,40

een verpakking met 10 aparte dosissen voor een heerlijk

kruidenbad voor de voeten

Gerlan handcrème 75 ml €9,20

Crisnail nagellak 14 ml (kleur naar keuze)  €6,50

Combi Crisnail nagellak 14 ml (kleur naar keuze) met een €9,00

Herbacin handcrème 20 ml

TUSSEN 10 EURO EN 20 EURO

Gehwol Fusskraft Beenvitaal 125 ml €11,50

een vitaliserende balsem voor de dagelijkse verzorging van voeten

en benen

Gehwol Fusskraft Bamboe peeling 150 ml €15,30

een zachte peeling voor de voeten en benen op basis van suiker 

en bamboe-deeltjes

Combi Gehwol Fusskraft voetcrème 75 ml en Gerlan €17,10

handcrème 75 ml

Make-up Studio mascara (zwart, bruin of blauw) €15,50

Make-up Studio mascara maximum volume zwart €18,20

Make-up Studio lippenstift (kleur naar keuze) €17,90

Combipakket Crisnail nagellak (3 x 14 ml) €19,50

bestaat uit 1 flesje diamond base coat, 1 flesje in een kleur naar 

keuze en 1 flesje ultra shine top coat

Geschenkideeën The Green Touch
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TUSSEN 20 EURO EN 30 EURO

Hand- en bodylotion Addiction 400 ml €24,80

verkrijgbaar in 3 delicate parfums met langdurige werking

Bio Balance reinigingsmelk 150 ml € 22,00

verkrijgbaar in 2 uitvoeringen: facewash & rozenextracten

Bio Balance tonifiërende gezichtslotion 150 ml € 21,00

verkrijgbaar in 2 uitvoeringen: aloë vera & rozenextracten

Bio Balance Opti-Lift oogcontourcrème 30 ml € 29,00

Bio Balance dagcrème 50 ml

verkrijgbaar in 4 uitvoeringen: naargelang het huidtype varieert de

prijs van de dagcrèmes van € 27 tot € 30

Kennismakingspakket Bio Balance € 30,00

een toilettasje gevuld met diverse reisverpakkingen uit het

Bio Balance gamma

Make-up Studio lipgloss supershine € 22,90

MEER DAN 30 EURO

Bio Balance Multi Night Repair nachtcrème 50 ml € 34,00

Combi Bio Balance reinigingsmelk & lotion (2 x 150 ml) € 43,00

Combi Bio Balance dag- en nachtcrème (2 x 50 ml)

naargelang de keuze van dagcrème varieert de prijs van € 61 tot € 64

Make-up Studio oogschaduwbox 3 kleuren € 43,90

kleuren zelf te bepalen

Make-up Studio lipcolourbox 6 kleuren € 33,70

keuze uit 9 reeds samengestelde boxen

Deze lijst geeft slechts een deel van het gamma weer.  In de praktijk kan u nog 

meer producten ontdekken en uittesten.

Vergeet ook de wellnessbons niet; deze zijn beschikbaar voor elke behandeling 

en voor elk bedrag naar keuze.
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