
 

 

 

Geen huid is hetzelfde. Daarom heeft Beautysalon Gabella een breed scala aan gezichts- en/of 
lichaamsbehandelingen. Wij werken met hoogwaardige merken. Ieder merk heeft eigen specialiteiten en 

toepassingsmogelijkheden, afhankelijk van uw huidtype. Of u nu kampt met acné, couperose, pigmentvlekken, 
vroegtijdige veroudering van de huid of een vale huid, wij kunnen u behandelen met de juiste methode, 

aangepast aan uw huidbehoeften. 

 

Voor een behandeling kunt u kiezen uit de volgende  merken: 

! Phytomer 
! Vie Collection 
! Alexandre Fabelle 
! 2B Bio Beauty 

Gezichtsbehandelingen  

! Basisbehandeling  
Huidanalyse, drukpuntmassage, oppervlakkige reiniging, peeling of scrub, epileren, dieptereiniging 
(comedonen en gerstekorrels verwijderen), masker inclusief oogmasker, nabehandelen met  lotion en 
dag- en nachtverzorging en huidadvies. 
Duur: 75 minuten                    Prijs: ! 61,00  

 
! Uitgebreide behandeling 

Basisbehandeling met rugbehandeling (scrubben, pakking, nabehandelen met bodylotion) en hals- en 
gelaatsmassage. 
Duur: 95 minuten                                                                 Prijs: ! 82,50 
 

! Anti-Ageing behandeling 
Basisbehandeling met decolletebehandeling, oogpakking, handpakking, intensief salonmasker en 
specifieke rimpelmassage met serum. 
Duur: 100 minuten                                                                                              Prijs: ! 122,00 
 

! Microskinpolish behandeling 
3 stappen voor een gladde huid. Microdermabrasie, hyaluronzuur met koude laser en de huidpolijsten.  
Duur: 75 minuten                                                                                              Prijs: ! 98,00 
 

! Jeunesse behandeling 
Sensatie van huidverbetering en ontspannig door massage met wartmebronnen en een warm masker. 
Duur: 85 minuten                                                                                              Prijs: ! 99,00 
 
 

Extra’s alleen in combinatie met een behandeling 
 

! Bovenlip harsen      ! 10,00    
! Kin harsen     ! 10,00 
! Wimpers verven     ! 14,00 
! Wenkbrauwen verven    !   9,00 
! Intensief salonmasker    ! 16,00 
! Oogpakking     ! 15,00 
! Decolleté behandeling    ! 20,00 
! Handpakking     ! 15,00 
! Massage met geluidsgolven met serum  ! 20,00 
! Specifieke rimpelmassage met serum  ! 25,00         
! Hand- of voetmassage    ! 15,00 
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Harsen  
 

! Onderbenen     ! 23,00 
! Hele benen     ! 39,00 
! Bikinilijn      ! 19,00 
! Oksels      ! 15,00 
! Armen      ! 19,00 
! Schouders vanaf     ! 17,50 

Specialiteiten 

! Acné behandeling   Duur: 75 minuten  ! 72,50 
! Couperose behandeling   Duur: 75 minuten  ! 69,00 
! Whitening behandeling   Duur: 75 minuten  ! 69,00 
! Fibromen verwijderen   Duur: 15 minuten  ! 40,00 
! Couperose verwijderen   Duur: 15 minuten  ! 40,00 
! 2B Biopeeling    Duur: 75 minuten  ! 72,50 

2B Biopeeling als kuur: 3 maal binnen 10 dagen om je huid geheel te vernieuwen. 
       

Lichaamspakkingen 

Alle pakkingen zijn inclusief het gehele lichaam scrubben, turks stoombad en nabehandelen met hydraterende 
bodylotion. 

! Ontgiftende pakking   Duur: 105 minuten  ! 75,00 
! Opkwikkende pakking   Duur: 105 minuten  ! 75,00 
! Cellulite pakking    Duur: 105 minuten  ! 75,00 
! Zelfverwarmende zeeklei pakking  Duur: 105 minuetn  ! 87,50 

De pakkingen als kuur: 6 maal binnen 5 weken voor het beste resultaat.  
      !385,00 

Hand en voetverzorging 

! Manicure    Duur: 30 minuten  ! 30,00 
! Handbehandeling Deluxe   Duur: 45 minuten  ! 40,00   
! Pedicure     Duur: 30 minuten  ! 30,00 
! Voetbehandeling Deluxe   Duur: 45 minuten  ! 40,00 

De Deluxe behandelingen bevatten: Scrubben, pakking, massage. 

 

Duurzaam ontharen met IPL-flitsmethode 

! Bovenlip         !   45,00 
! Kin         !   45,00 
! Bovenlip en kin        !   70,00 
! Bakkebaarden        !   70,00 
! Oksels         !   80,00 
! Bikinilijn         !   80,00 
! Rug en/of schouders      vanaf: !   80,00 
! Onderbenen        ! 180,00 
! Hele benen        ! 290,00 

Indien combinatie van meerdere onderdelen: Speciale korting. 

 

Massage / Hot Stone Massage  

! Rug     Duur: 30 minuten  ! 35,00 
! Benen     Duur: 30 minuten  ! 35,00 
! Rug en benen    Duur: 50 minuten  ! 60,00 
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