NEEM CONTACT MET ONS OP
Adres: Gevers Deynootweg 126 C-E
2586 BP Den Haag
Telefoon: +31702212077
Mobiel: +31(0)6-25655566
www.vjlifestyle.nl

scan mij voor onze website

LICHAAMSBEHANDELINGEN

NAGELS

Anti-Cellulite behandeling

Combinatie pakket Endospheres en B-Tonic

Manicure

Pedicure

Anti-Cellulite behandeling Endospheres

1 zone b-tonic en half lichaam Endospheres

Manicure Cosmetica

Pedicure Cosmetica

Kennismakingssessie half lichaam

1 zone b-tonic en volledig lichaam Endospheres

Manicure Basis

Pedicure Basis

(knippen, vijlen & maskeren met gellak)

(knippen, vijlen & maskeren met gellak)

Manicure Spa

Pedicure Spa

(lak of gelpolish en handmassage)

(lak of gelpolish en voetmassage)

Gellak of nagellak verwijderen

Gellak of nagellak verwijderen

Kennismakingssessie volledig lichaam

2 zones b-tonic en half lichaam Endospheres
2 zones b-tonic en volledig lichaam Endospheres

Diverse pakketten

B-Tonic Spiergroei en vetverbranding

4 sessies half lichaam

1 zone

4 sessies volledig lichaam

2 zones

8 sessies half lichaam

Booster pakket 4 sessions – 1 zone

8 sessies volledig lichaam

Booster pakket 4 sessions – 2 zones

12 sessies half lichaam
12 sessies volledig lichaam

MASSAGES
Massages

After Lipo Massage – Lymfedrainage massage

Ontspanningsmassage

After lipo massage

Volledige transformatie 10 sessions - 1 zone

Rug, schouders en nek massage

Braziliaanse lymfedrainage techniek inclusief

Volledige transformatie 10 sessions - 2 zones

Sport massage

infrarood en radiofrequentie

Voet massage

GEZICHTSBEHANDELINGEN
Huidverbetering

Wimpers en wenkbrauwen

Microdermabrasie behandeling Diamand

Verven – wenkbrauwen

Microneedling behandeling

Verven – wimpers

Dermapen behandeling

Verven wenkbrauwen en wimpers

Lymfedrainage massage gezicht

Waxen - wenkbrauwen inclusief epileren

Endospheres behandeling gezicht

Waxen en verven – wenkbrauwen

Lymfedrainage massage gezicht

Waxen en verven - wenkbrauwen en modelleren

Pakket 10 sessies
Pakket 20 sessies

Brazilian lymfedrainage massage

VIP Service – Hotel or home

Lymfedrainage massage – Volledig lichaam
Lymfedrainage massage – Buik & rug
Lymfedrainage massage – Benen

Pakketten
• Boek 3 behandelingen naar keuze en maak gebruik van onze lunchservice

Endospheres behandeling gezicht

Wimperextensions
Diverse soorten peelings

Wimperextensions One by One

Mandelic Peel - Chemische peeling

Wimperextensions Volume

VJ Glow behandeling – Anti-aging - MCCM

Biijvullen

Dermalogical behandelingen

MAKE-UP EN HAAR
Make-up

Haar

Dag make-up

Blow-out – tangen watergolven

Signature make-up

Blow-out - tangen krullen

Glamor make-up (inclusief wimpers)

Blow-out – tangen stijl haar

Build Make-up Pakket
Op zoek naar een ontspannen groepsactiviteit? Laat uzelf lekker verwennen met onze Build Make-up
Pakket waarmee u helemaal in de watten wordt gelegd. In dit pakket krijgt u een make-up en haarstijl
naar keuze en kunt u samen tot rust komen met lekkere gezonde hapjes en een glas bubbels.

• Zie onze abonnementen tegen een voordelig tarief – Full Service Beauty Salon

