
 
 

 

 
 
DOCTOR BABOR 
Behandelingen en producten met het 
resultaat van chirurgische ingrepen 
 
Dr. Babor Refine Cellular Skin 
Renewal Behandeling € 84,50 
Huidvernieuwing- en verfijning.  
3 soorten peelings. (ong. 75 min) 
 

Dr. Babor Repair Cellular 
Behandeling  € 84,50 
Huidopbouwende en intensief regenererende 
behandeling voor elke uitgeputte, belaste 
huid. Kan ook in kuurvorm. (ong. 75 min) 
 

Dr. Babor Lifting Cellular 
Collageen Booster  
Behandeling   € 95,00 
Intensieve weefselversteviging en 
rimpelcorrectie. Verhoging van elasticiteit en 
soepelheid van de huis. (ong. 90 min) 
 

Dr. Babor Lifting Cellular 
Recontouring  
Behandeling   € 95,00 
Optimalisatie van de jeugdige ovale 
gezichtsvorm. (ong. 90 min.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

SALON AQUA BEAUTY 
 

Spoorstraat 43 
4927 AW  Hooge Zwaluwe 

06-30725306 
 

info@aquabeauty.nl 
 

www.aquabeauty.nl 
 
 
 

BTW nr. NL001877327B75 
KvK nr. 180 888 96 

Rek.nr. NL30RABO013.83.96.884 

 
 
 

 

 
 

 
 

SALON     
AQUA BEAUTY 
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Behandelingen 
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Babor Basisbehandeling € 50,50 

 Reiniging 
 Doorbloedingsmasker/ 

vitaliteitstest 
 Peeling 
 Dieptereiniging 
 Masker 
 Afsluitende verzorging (ong. 60 min) 

 
Babor Complete behandeling € 58,50 

 Reiniging 
 Epileren 
 Doorbloedingsmasker/ 

vitaliteitstest 
 Peeling 
 Dieptereiniging 
 Massage 
 Ampul 
 Masker 
 Afsluitende verzorging  
 Lichte make-up (ong. 90 min) 

 
 

Tiener Behandeling € 32,50 
Korte zuiverende behandeling (ong. 45 min) 

 
Babor Collageen behandeling € 75,50 
Behandeling met intensief collageen 
vliesmasker, voor de huid die vocht  
en versteviging nodig heeft. 
(ong. 90 min)  
 

Ampullen Crash behandeling v.a. € 79,50 
Een echte oppepper voor de huid die  
energie en vocht nodig heeft.  (ong. 90 min) 
 
 

 

Babor HSR-Lifting de Luxe €95,00 
Anti-ageing behandeling met het HSR Integral 
Complex, waarin 3 exclusieve werkstoffen zitten om de 
afbraak van collageen en elastine tegen te gaan. 
(ong. 90 min) 

 
Babor Reversive Anti-Aging €125,00 
ReVersive special anti-ageing behandeling met het 
nieuwe ReYouth complex. 
Onmiddelijk zichtbaar effect door de samenwerking 
van 4 bijzondere werkstoffen (ong. 120 min) 
 

MicroNeedling behandeling 
Zeer doeltreffende anti-ageing behandeling. Voor 
zichtbaar strakkere contouren. Effectief 
werkstofconcentraat wordt diep in de huid gebracht 
met miniscule naaldjes. 

Behandelingen zijn vanaf: €95,00 
 
MicroDermabrasie behandeling 
Intensieve behandeling waarbij de huid wordt gepolijst. 
Voor een frisse egale teint. 

Behandelingen zijn vanaf: €95,00 
 
Skinfirmer behandeling 
Radiofrequentie waarbij door middel van warmte op 
de allerkleinste rimpels gewerkt wordt rondom de ogen, 
de fronsrimpel en de mond 

Behandelingen zijn vanaf: €25,00 
 
TheraPro behandelingen  
Fruitzuur behandelingen prijzen vanaf: €85,00 

 
 
 

Ultrageluid  
Toepasbaar in alle behandelingen. 

Afhankelijk van toepassing prijs vanaf: €15,00
  

 
 
 
Bruidsmake-up € 74,50 
Inclusief ampul en proefmake-up 
 

Dag- of avond make-up     v.a. € 32,50 
Inclusief ampul    
 
Specials 

 Ampullen crash v.a. €    22,50 
 Specific mask €    17,50 
 Thermo Modellage €    29,50 

 
Special Editions 

 Epileren €     10,00 
 Verven wimpers €     10,00 
 Verven wenkbrauwen €     10,00 
 Harsen bovenlip €     10,00 
 Harsen gelaat €     19,50 

 
 
 

 
Alessandro Striplac 
Alleen striplac €15,00 
Met manicure €27,50 


