
Phyto5 Natuurlijke verzorging volgens het Chinese bioritme met aromatische oliën, 

algen en energetisch werkende kleurmaskers op de reflexzones.  

Alle behandeling worden ondersteund door de Chroma Rytmic Hierdoor krijgt iedere 

behandeling een verdiepende en persoonlijke werking. De combinatie van 

mechanische drainages, vibratie en licht (kleur) kan zowel stimulerend als 

ontspannend worden ingezet op gezicht en lichaam.  

Phyto Mini gezichtsverzorging                    50 min. € 55,00 

Een behandeling bestaande uit een intensieve reiniging, dieptereiniging, energetische drainage óf 

masker en verzorgende crèmes  

Phyto Basis gezichtsverzorging                     € 60,00 

Dit is een totale gezichtsbehandeling van 75 min. waarin wordt behandeld op het huidprobleem, het 

seizoen óf het geboortejaar, aangevuld met energetisch voetbad en massage  

Phyto Extra                       90 min € 65,00 

Gezichtsverzorging  

Voor degenen die nog meer diepgang en resultaat wensen wordt bovengenoemde 

gezichtsbehandeling uitgebreid met bijv. energetische drainage, deelpakking op reflexzone(s) 

 

Phyto Quantum                      90 min € 70,00 

 

Een diepgaande behandeling waarbij intuïtief een emotiekaart gekozen wordt (1 van de 5 

elementen) en waarop de gehele behandeling op gebaseerd wordt met producten met een hoog 

trillingsniveau voor een goede gezondheid en welzijn. Inclusief voetbad. 

 

Phyto Special                     100 min. € 68,00 

Gezichtsverzorging  

Intensieve behandeling met weldadige ontspanning, gebaseerd op het seizoen  

 

Phyto Special gezichts-lichaamsverzorging                 105 min. € 78,00 

Uitgebreid met massage en pakking op de rug.  

 

Phyto Chromalift                    100 min. €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                  100 min. € 68,00 

 

 

Licht en kleur zijn in staat om lichaam, 
ziel en geest in balans te brengen 

 



REBALANCED Skin met NAOBAY BIO DETOX UNPOLLUTED 

 
 
DETOX Unpolluted met Naobay is de ideale verzorging voor de huid die balans nodig heeft. 
De verzorging helpt de huid te beschermen, te herstellen en te regenereren en brengt weer 
evenwicht in de aangedane huid, ontstaan door interne- en externe invloeden zoals stress, 
luchtvervuiling, voedingsgewoonten en agressieve cosmeticaproducten. De Detox 
Unpolluted serie werkt diep zuiverend en geeft de huid de beste 75 minuten voor een huid 
die aandacht wil.                    € 55,00 
 
• Optioneel: Deze behandeling kan heel mooi geïntensiveerd worden met vibreren, 
lymfedrainage en kleurentherapie met de ChromaRythmic                 90 min. € 65,00 
 
Rugverzorging met NAOBAY met scrub en rugmassage                30 min. € 32,00 
 

 

FLASH – geschikt voor de rijpere huid met verkleuringen en hyperpigmentatie  Verhelderende en 

oplichtende behandeling  Huidoneffenheden (o.a. van acne) worden verlicht  Ontspant de 

gelaatstrekken en vermindert fijne lijntjes  Beschermt de huid tegen UVA en UVB stralen        € 60,00 

Uitgebreide kuur bindweefselmassage i.c.m. fruitzuurpeeling (Flash) op aanvraag 

 

 

Massage  

Voor een omschrijving van de massages zie: www.shsbalance.nl  

 

Polariteitsmassage                      75 min.€ 55,00 

Chinese beenmassage                     30 min. € 32,00 

Inclusief voetbad en hoofdmassage                   45 min. € 45,00 

Ki-Phoe-massage gezicht                    30 min. € 32,00 

Ki-Phoe-massage lichaam                    75 min. € 55,00 

Hotstone of edelsteenmassage                    75 min. € 55,00 

Hot-coldstonemassage                      90 min.€ 65,00 

http://www.shsbalance.nl/


Sababa massage                    60 min. € 50,00  

 Sababa Gezichtsverzorging                    75 min. € 55,00  

 Sababa Relax                       90 min.€ 65,00  

 Sababa Balans                      90 min.€ 65,00  

 Sababa i.c.m. rug                   105 min. € 70,00  

Chinflex® wellnessmassage                     90 min.€ 65,00  

Zwangerschapsmassage                    75 min. € 60,00 

Diverse korte massages  

Deze massages zijn ook een weldadige aanvulling op één van de gezichts- en/of 

lichaamsbehandelingen. U kunt kiezen uit: Rug-, hoofdhuid-, hand- of voetmassage.              € 25,00 

Als aanvulling op een behandeling:                           € 10,00 

 

Overige behandelingen  

(Jeugd) Acne behandeling Alleen i.c.m. thuisgebruik producten!              € 37,50 

Mini Treatment Reiniging, epileren, zonodig harsen, diepte-reiniging (scrub), zonodig verwijderen 

oneffenheden, afsluitende crème.          v.a. € 25,00 (=excl harsen*) 

Harsen 

bovenlip                      € 4,50*   € 9,00 

kin                      € 4,50*   € 9.00 

bovenlip/kin                     € 6,00* € 12,00 

bovenlip/kin/kaaklijn                   € 11,00* € 17,50 

onderbenen benen                   € 17,50* € 22,50 

geheel                        € 35,00 

oksels/ bikinilijn                   € 10,00* € 12,50 

bikinilijn+                      € 14,00* € 16,50 

onderarmen                   € 12,00* € 14,50 

rug                    € 17,50* € 22,50 

Epileren  

Bijwerken                      € 10,00 

modeleren                      € 7,50* € 12,50 

Combinatie harsen/epileren  

bovenlip/epileren (bijwerken)                    € 14,00 

(modeleren)                      € 16,50 

Harsen bovenlip/kin/epileren                     € 17,50 

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

Verven  

Wenkbrauwen                      € 5,00* € 10,00 

Wimpers                      € 7,50* € 15,00 

Wimpers/wenkbrauwen                 € 10,00* € 20,00  

*tijdens de behandeling  


