
Bel Nancy Pouw-Essenberg voor een afspraak
0297 533 866  /  0611 075 895

Achterberglaan 22, 1422EA Uithoorn
www.tofb.nl   nancy@tofb.nl

KvK Amsterdam 341 835 21, BTW nr: NL1959.92.969.B01
Bij de diverse behandelingen 

word gewerkt met de producten van

mogelijkheden & prijzen

Body Scrub en Body Massage 
• Peeling
• Massage creme modelage aux plantes
• Body lotion

 25 minuten € 27,50

Spa Aromatique Ontspannend
Een 100% natuurlijke, manuele behandeling
• Exfoliëren
• Crème d’essences
• Massage met essentiële olie naar keuze
• Het lichaamsproduct aanbrengen

 45 minuten € 55,00

Spa Aromatique Deluxe
Behandeling op basis van heerlijk  
geurende oliën
• Peeling op basis van mango en bruine suiker
• Aanbrengen van vital essances
• Massage met essentiële olie (20 min)
• Rugpakking op basis van ananas en  
 groene koffie (20 min)
• Body verzorgings product aanbrengen

 60 minuten € 67,50

Harsen
• Bikinilijn harsen* € 17,50
• Oksels harsen* € 17,50
• Onder - of bovenbenen harsen € 28,00
• Benen helemaal harsen € 40,00
• Armen helemaal harsen € 25,00
• Rug harsen € 37,50

 *Alleen in combinatie met een andere harsbehandeling

ANNULEREN VAN BEHANDELING
Kostenloze annulering van een behandeling, is mogelijk tot 24 uur voor de afspraak, 
daarna wordt 100% van de gereserveerde behandeling in rekening gebracht.

LICHAAMSVERZORGING



9 Catio Vital Double Ionization  
 “Double Jeunesse”
 Gepersonaliseerde, reinigende en  
 verzorgende schoonheidsbehandeling
• Huid analyse
• Reiniging van de huid
• Exfolieren met double gommage comfort
• Aanbrengen van vital essances
• Diepte reiniging door middel van het warmtemasker
• Double ionisatie van het gezicht dmv het sérum-gel:  
 Double Jeunesse
• Massage met essentiele oliën
• Masker afgestemd op het huidtype
• Verzorgings product aanbrengen

 60 minuten € 86,00

9 Combinatie behandeling 
 Catio Vital en de Catio Lift
 90 minuten € 115,00

10 Catio Lift (spierstimulatie)
 Liftende verzorging door gelaats  
 gymnastiek
• Huid analyse
• Reiniging van de huid
• Exfolieren met double gommage comfort
• Aanbrengen van vital essances
• Drainerend effect door gebruik van elektroden en  
 het sérum-gel antirides voor de afvoer van afvalstoffen
• Spier stimulatie door gebruik van de elektroden,    
 hierdoor zullen de spieren in het gelaat en hals 
 steviger worden 
• Massage met essentiele oliën
• Masker afgestemd op het huidtype
• Verzorgings product aanbrengen

 60 minuten € 76,00

11 Catio Vital Homme
 Diepte reiniging op maat
• Huid analyse
• Reiniging van de huid
• Doux gommage eclat
• Aanbrengen van vital essences
• Diepte reiniging door middel van het warmte masker
• Double ionisatie van het gezicht
• Massage met essentiële olie
• Masker afgestemd op het huidtype
• Verzorgings product aanbrengen

 50 - 60 minuten  € 66,00

12 Eye Repair
 Mijn ogen zien er minder  
 vermoeid uit en stralen weer
• Huid analyse
• Reiniging van de ooghuid 
• Reiniging gezichtshuid + scrub 3

• Oogserum (insluizen met ionisatie)
• Oogcontout massage
• Oogcontour masker
• Gezichts masker + Hals nek massage 7

 60 minuten € 68,50
 40 minuten excl. 3 en 7 € 61,00

13 Aanvullende behandelingen
 Alleen in combinatie met gezichts- 
 behandeling
• Epileren wenkbrauwen  € 8,00
• Modeleren wenkbrauwen  € 10,00
• Wenkbrauwen verven  €  8,00
• Wimpers verven  €  10,00
• Wimpers en wenkbrauwen verven  €  15,00
• Wimpers en wenkbrauwen verven en
 epileren  €  27,50
• Lip of kin harsen  €  8,00
• Lip en kin harsen  €  15,00

14 Visagie
• Dag make-up  €  17,50
• Avond make-up  €  25,00
• Bruids make-up 
 (incl. proef make-up)  €  70,00

Behandeling 1 t/m 6 zijn manueel en 
7 t/m 14 zijn met gebruik van speciale 
schoonheids-apparatuur.

1 Klassieke behandeling
• Huidanalyse
• Gezichts reiniging
• Exfoliëren
• Stoombad (Vapazone)
• Verwijderen van onzuiverheden
• Ontspannende massage met masker
• Verzorgings product aanbrengen

 60 minuten € 50,00

2 Beauté Aromatique
 Onspannende gezichtsbehandeling op  
 maat met stimulerende essentiële olie
• Huidanalyse
• Reiniging van de huid
• Peeling met doux foliant
• Massage met twee essentiële olieën die beantwoor- 
 den aan de behoefte van de huid gedurende (20 min)
• Masker op basis van 5 plantaardige extracten (10 min)
• Verzorgings product aanbrengen

 60 minuten € 61,00

3 Beauté Lifting
 Verstevigende en ontspannende  
 behandeling met pro collageen
• Huid analyse
• Reiniging van de huid
• Peeling met doux foliant
• Aanbrengen van vital essances
• Traceur anti-rides (speciale behandeling voor de
 rimpeltjes van het gezicht, oogcontour en hals)
• Massage door middel van lifting modelling creme
 (10 min) met pro-collageen en vitamine C.
• Masker thermal firming op basis van algen (20 min)
 Tijdens het masker kunt u genieten van een 
 handmassage
• Verzorgings product aanbrengen

 60 minuten € 67,50

4 Age Repair
 Mijn huid ziet er jaren jonger uit
• Huid analyse
• Reiniging van de huid
• Dermabrase scrubmassage
• Massage met serum 56 cellulaire werkstoffen
• Masker eclat Jeunesse met pro-collageen
• Verzorgings product aanbrengen

 50 minuten € 99,00

5 Dermo Peeling met Dermabrasion
 Mijn huid ziet er jonger uit
• Huid analyse
• Reiniging van de huid
• Dermabrasie peeling
• Derma neuve massage
• Derma Beaute masker
• Passende dagverzorging

 45 minuten  € 75,00

6 Dermo Peeling met Derma Peel PH
 Huid vernieuwende verzorging
• Huid analyse
• Reiniging van de huid
• Derma PH peeling
• Derma neuve massage
• Derma Beaute masker
• Passende dagverzorging

 45 minuten  € 90,00

7 Catio Clean
 Mijn huid is zuiver en straalt weer
• Huid analyse
• Reiniging van de huid
• Doux gommage eclat 3

• Onzuiverheden verwijderen 4

• Diepte reiniging met thermisch zuiverende electrode
• Massage modelage Beaute serum creme
• Verzorgings product aanbrengen

 60 minuten € 55,00
 30 minuten excl. 3 en 4 € 31,00

8 Catio Vital Double Ionization
 Mooi vanaf de eerste behandeling
• Huid analyse
• Reiniging van de huid
• Exfolieren met double gommage comfort
• Aanbrengen van vital essances
• Diepte reiniging door middel van het warmtemasker
• Double ionisatie van het gezicht 
• Massage met essentiele oliën
• Masker afgestemd op het huidtype
• Verzorgings product aanbrengen

 60 minuten € 72,50

CADEAUBONNEN
Leuk om te geven, leuk om te krijgen. 
Neem gerust contact op voor de  
mogelijkheden.

GEZICHTSVERZORGING


