
Phyto5 
 

Natuurlijke verzorging 

volgens het Chinese 

bioritme met aromatische oliën,       

algen en energetisch werkende 

kleurmaskers op de reflexzones.  
                              

 

Phyto Express            € 35,00 (introductiebehandeling ½ uur)

  

 

Phyto Mini gezichtsverzorging                           € 45,00 

Een korte behandeling van 1 uur 

bestaande uit een intensieve reiniging,, 

dieptereiniging, lymfedrainage óf  

masker, en verzorgende crème. 

 

Phyto Basis gezichtsverzorging                          € 50,00 

Dit is een totale gezichtsbehandeling  

van ± 1¼ uur  waarin wordt behandeld op  

het huidprobleem, het seizoen óf het  

geboortejaar, aangevuld met massage en 

energetisch voetbad. 

 

Phyto Extra gezichts-lichaams verzorging        € 57,50 

Voor diegene die nog meer diepgang en  

resultaat wensen wordt bovengenoemde  

gezichtsbehandeling  uitgebreid met bijv: 

energetische drainage, rug of buikpakking,  

5-elementenmasker. 

Duur van deze behandeling: ± 1¾ uur 

 
Ageless La Cure gezichtsverzorging                  € 49,00 

Korte maar zeer effectieve gezichts- 

behandeling  van ± 1 uur met als extra  

dimensie een energetisch kleurenmasker! 

Incl. dieptereiniging of aangepaste massage (1¼  uur)            €  55,00 

Incl. voetbad, dieptereiniging én massage  (1¾ uur)           € 65,00 

 

Phyto Chromalift           € 72,50 

Serie van 5 (hout-vuur-aarde-metaal-water) 

binnen 9-13 dagen geeft de beste resultaten!       € 315,00 

Korte serie van 3 (vuur-metaal-water)  

binnen 5 dagen          € 195,00 

Een  maandelijkse boosterbehandeling  

(water-chromalift) is aan te bevelen.         € 68,00    

    

 
 
Producten gebaseerd 
Op de unieke eigen- 

schappen van de 

mineralen en zouten 

uit de Dode Zee. 

 

 

Mineral vite *                                                   €  38,00 

Deze korte behandeling van  ± 1 uur 

bestaat uit reinigen, dieptereiniging incl.  

masker en crème uit de basisserie. 

 

Mineral basis (incl.ampul of serum)                    € 45,00 

Als bovengenoemde behandeling , aangevuld 

met een ontspannende massage. (± 1¼ uur). 

 

XMinerals Anti-age                         € 49,00 

Een effectieve anti-age behandeling met   

producten op basis van Dode Zee-mineralen 

welke zijn aangevuld met o.a. ‘Super fruits’  

(o.a. granaatappel), anti-oxidanten en hyaluron- 

zuur.                          

 

SPA, de filosofie van een goed gevoel 

 

Mineral Spa Wellness            € 52,50  

Dit is een  uitgebreide, ontspannende behande- 

ling ( ± 1½ uur) met producten uit de Dode Zee  

die zorgen voor een combinatie om het veroude- 

ringsproces tegen te gaan en om een algemeen  

gevoel van welbehagen te ervaren. 

Deze behandeling  kan aangepast worden aan  

persoonlijke wensen. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 



Massage                                                              

 
 

 

*voor een omschrijving van de  

massages zie: 

www.shsbalance.nl 

 

 

Polariteitsmassage*           € 52,50 

Chinese beenmassage *                                     € 29,00 

incl voetbad                 € 35.00 

Ki-Phoe-massage*                                     vanaf  € 29.00 

Hotstone of edelsteenmassage*            vanaf  € 35,00 

Hot-coldstonemassage*           € 55,00 

Sababa massage*                       € 42,50 

 Sababa Gezichtsverzorging          € 50.00 

 Sababa Relax           € 55,00 

 Sababa Balans           € 55,00 

 Sababa i.c.m. rug          € 57,50 

Chinflex® wellnessmassage*          € 57,50 

Zwangerschapsmassage*          € 55,00 

 

Diverse korte massages 

Deze massages zijn een weldadige aanvulling  

op één van de gezichts en/of lichaams- 

behandelingen. U kunt kiezen uit:  

Hoofdhuid-,  hand- of voetmassage. 

Als deelbehandeling:          €  17,00     
Tijdens de behandeling:                              € 7,00 
 

Handpakking of voetbad  
Evt. in combinatie met hand-of voetmassage!            € 20,00 

Tijdens de behandeling:                              € 6,00 
Samen tijdens de behandeling:            € 10,00   
 

 

 

 

    

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Overige behandelingen 

 

 (Jeugd) Acne behandeling 

               Alleen i.c.m. thuisgebruik producten!          €  32.50 

 

 Harsen 

bovenlip      €   4.50 *   8,50 

kin                                     €   4,50*    8,50  

bovenlip/kin                                       €   7,50*  12,00 

bovenlip/kin/kaaklijn     € 11.00*  17,00 

onderbenen      € 17,50*  20,00 

benen geheel                   € 35,00 

oksels       €  10,00* 12,50 

bikinilijn      €  10,00* 12,50 

bikinilijn+      € 14,00*  16,50 

onderarmen      € 12,00*  14,50 

rug       € 15,00*  17,50 

 

 Epileren        
bijwerken       €  5,00*  10,00  

modeleren        €  7,50*  10,00  

 Combinatie harsen/epileren   

Harsen bovenlip/epileren (bijwerken)              € 13,50   (modeleren) € 16,00     

Harsen bovenlip/kin/epileren                           € 17,00              

Harsen bovenlip/kin/kaaklijn/epileren    € 22,00 

 

 Verven  

Wenkbrauwen                                   €  4,50*  8,50          

Wimpers                                                €  7,50*12,00 

Wimpers/wenkbrauwen       € 10,00*17,00          

*tijdens de behandeling 

 

 Make-up                  € 22,00 

Bruidsmake-up (incl.proefmake-up)              € 57,50 

 
 
 
 
 

 

http://www.shsbalance.nl/

