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Phyto5 – holistische en energetische producten met huidverbeterend resultaat 
 
Phyto5 is gebaseerd op de Traditionele Chinese Geneeswijze, het Yin en Yang principe 
en de 5 elementen (Hout, Vuur, Aarde, Metaal en Water). Het zorgt voor een goede 
balans tussen innerlijk en uiterlijk. Het is voor een gezonde huid, huidproblemen, maar 
zeker ook anti-aging. De producten worden per persoon aangepast, hierbij kijken we 
naar het huidtype, de huidconditie, het seizoen en het bioritme. 
  
Een behandeling met Phyto5 bestaat altijd uit een welkomsritueel, huidanalyse, 
reiniging, scrub, het in model brengen van de wenkbrauwen, onzuiverheden verwijderen, 
een masker met schouder-, nekmassage en persoonlijke dagverzorging. Vanaf 60 
minuten worden de behandelingen uitgebreid met lymfedrainage. 
 
 
Beauty Break      35 min.    €39,00 
Een korte behandeling, voor als je weinig tijd hebt.  
 
Basic Beauty      50 min.    €52,00 
De basis van een goede verzorging voor de huid en momentje voor jezelf. 
  
Be Beautiful      60 min.    €61,00 
De meest gereserveerde behandeling. Een uur relaxen en met een stralende huid naar 
buiten.   
  
Be VERY Beautiful     60 min.    €77,50 
Een upgrade van de bestaande Be Beautiful. In deze behandeling staat de Natural 
Face Lifting Massage centraal. We masseren het spier-, bot- en bindweefsel om de 
doorbloeding en de aanmaak van collageen te verbeteren. Dit geeft direct een super 
resultaat! Niet alle grepen zijn pijnloos, maar wel zeer effectief.  
  
Beauty of Emotions     65 min.     €80,00 
Dit een behandeling gericht op de emotie, waarbij we starten met een kopje thee en het 
bepalen van de geur. 
  
Ageless Beauty     80 min.    €77,00 
Deze behandeling wordt uitgevoerd met de Ageless LaCure producten. De heerlijke lijn 
van Phyto5 speciaal voor healthy-aging. 
  
Experience Beauty     110 min.    €107,00 
Zin om lekker lang te genieten? Kies dan deze behandeling, met onder andere een 
voetenbad en ontspannende rugmassage.  
  
 
 
 
 



	

 
 
 
 
 
 
Corpolibero – orthomoleculaire producten met huidverbeterend resultaat 
 
Corpolibero is een bijzonder mooi merk met hoogwaardige organische en 
huidverbeterende ingrediënten. Dit merk werkt vanuit de orthomoleculaire benadering 
op basis van hoge concentraties gedroogde actieve werkstoffen, peptiden, vitaminen en 
plantenextracten. Ze staat voor Mooding Cosmetics: cosmetica die al je zintuigen in 
beweging zet. Ervaar het zelf! 
  
  
Reliance      65 min.    €66,50 
om de vochtarme/zuurstofarme huid te hydrateren 
  
Perfect Basic      65 min.    €66,50 
om de gevoelige en snel geïrriteerde huid te kalmeren 
  
Flash       80 min.    €81,50 
om de huid met pigmentverkleuringen op te lichten 
  
Different      80 min.    €81,50 
om de onrustige en acné huid te reinigen en kalmeren 
    
Perfect Deluxe     90 min.    €91,50 
om de gevoelige huid te versterken en verbeteren 
  
Botoage      90 min.    €91,50 
anti-age, voor een stralende en strakke huid zonder botox 
  
 
 
Waarom kiezen voor Dermalise? 
Wij gebruiken uitsluitend natuurlijke producten en willen met de behandelingen de huid 
verbeteren en het lijf ontspannen. Lymfedrainage en lichttherapie maken onze 
behandelingen uniek. De lymfedrainage zorgt voor het beter afvoeren van afvalstoffen, 
hierdoor voel je je lekkerder en ziet de huid er direct stralend uit. Lichttherapie geeft 
directe ontspanning en een feel-good gevoel! 
  
 
 
Supplementen  
    

Tijdens een behandeling   Los 
 

Epileren wenkbrauwen   inbegrepen     €13,00 
Harsen bovenlip of kin   €9,00      €13,00 
Harsen bovenlip en kin   €12,00     €18,00 
Verven wenkbrauwen    €9,00      €13,00 
Verven wimpers    €11,00     €16,00 
Verven wimpers en wenkbrauwen  €14,00     €23,00 
  
 
  
 



	

 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuw en uniek in de Hoeksche Waard: exclusieve spa - ladies only! 
 
Slow down and relax    
 
De compacte spa bevat een infraroodsauna, Silverspa massagebad, stoomcabine met 
eucalyptus, dubbele regendouche en relaxhoek. Je kan hier gebruik maken van de 
natuurlijke producten die verkrijgbaar zijn in de shop. Lees een lekker tijdschrift of 
ontspan met een heerlijke kop kruidenthee. Kom gezellig samen (met een vriendin, 
moeder, zus of dochter) of heerlijk alleen ontsnappen aan de dagelijkse drukte.  
 
  
SPA basic (voor of na je behandeling)     75 min.  

- ontvangst met uitleg van de huisregels en apparaten 
- gebruik van de heerlijke natuurlijke verzorgingsproducten  
- een pot kruidenthee, karaf zuiver water, noten, gedroogd fruit en pure chocola 
- 2 handdoeken en een hammamdoek 
-  

€42,50 voor 1 persoon en €75,00 voor 2 personen 
   
  
SPA deluxe         150 min. 

- ontvangst met koffie of thee tijdens de uitleg van de huisregels en apparaten 
- gebruik van de heerlijke natuurlijke verzorgingsproducten 
- een pot kruidenthee, karaf zuiver water, noten, gedroogd fruit en pure chocola 
- 1 badjas, 2 handdoeken en een hammamdoek (groot en klein) 
- Blend New Day – gezonde cocktail van groenten en fruit (slowjuice) 
- Sharp Sharp – healthy treat (gebakje) 

 
€63,50 voor 1 persoon en €110,00 voor 2 personen 
 
  
SPA arrangement         135 min. 

- relax treatment: rugscrub met ontspannende massage, gezichtsscrub met 
massage van schouders, nek, gezicht en hoofdhuid en 75-90 min gebruik spa 

- koffie of thee tijdens de uitleg van de huisregels en apparaten 
- gebruik van de heerlijke natuurlijke verzorgingsproducten 
- een pot kruidenthee, karaf zuiver water, noten, gedroogd fruit en pure chocola 
- 1 badjas en 2 handdoeken (groot en klein) 

 
€92,50 voor 1 persoon en €165,00 voor 2 personen 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



	

 
 
 
 
 
 
 
 
  
VISAGIE - met Mineralogie – 100% minerale make-up 
Dag make-up met uitgebreid advies       €25,00 
Avond/Feest make-up (gasten trouwerij)      €30,00 
Bruidsmake-up (incl. proefmake-up)       €149,00 
Bruidsarrangement (incl. proefmake-up en behandeling Be Beautiful)  €179,00 
Make-up workshop (2 uur, min. 4 pers. en max. 8 personen, prijs per persoon) €30,00 
  
 
PEDICURE - de pedicure behandelingen worden gegeven door Lindsey 
 
Fresh Feet      35 min     €34,50 
Warme doek en welkomstritueel, knippen van de nagels, velletjes verwijderen en polijsten 
van de nagels/nagelriemen. Eventueel teenhaartjes verwijderen. Voeten nalopen op eelt, 
likdoorns of andere klachten. Verzorgende voetcrème inmasseren. 
Heb je geen of weinig eelt? Dan krijg je een lekkere voetpakking. 
 
Fabulous Feet     50 min.    €49,50 
Warme doek en welkomstritueel, knippen van de nagels, velletjes verwijderen en polijsten 
van de nagels/nagelriemen. Eventueel teenhaartjes verwijderen. Voeten nalopen op eelt, 
likdoorns of andere klachten. Kies uit een ontspannende voetscrub, voetenbad en 
voetmassage of het lakken van de nagels en inmasseren van een voetcrème. 
 
Fantastic Feet     65 min.    €64,50 
Warme doek en welkomstritueel, knippen van de nagels, velletjes verwijderen en polijsten 
van de nagels/nagelriemen. Eventueel teenhaartjes verwijderen. Voeten nalopen op eelt, 
likdoorns of andere klachten. Een ontspannende voetscrub, voetenbad en voetmassage 
en het lakken van de nagels.  
 
  
HARSEN - met Lycon Wax 
Onderbenen of bikinilijn €20,00 
Onder- en bovenbenen €30,00 
Oksels of armen €15,00 
Rug €25,00 
  
 
LICHAAMSMASSAGE  
Massage Break | rug, nek & schouders | 25 minuten €29,50 
Massage Basic | rug, nek, schouders, achterkant benen | 40 minuten €42,50 
Massage Deluxe | rug, nek, schouders, benen, armen, hoofdhuid | 55 minuten €57,50 
  
 
  


