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THE HEART OF BEAUTY

In het state-of-the-art beautycenter Beauty Oranje kunt 
u genieten van een ontspannende lichaamsmassage, een 
gezichtsbehandeling met exclusieve producten van La Prairie 
of één van onze heerlijke sparituelen. Na een bezoek aan ons 
wellnesscenter voorzien van golfzwembad, sauna’s, whirlpool, 
stoombad en neveltuin voelt u zich als herboren!

In the state-of-the-art beauty center Beauty Oranje you can 
enjoy a relaxing body massage, a facial treatment with exclusive 
products of  La Prairier or one of our phenomenal spa rituals. 
After visiting our wellness centre, equipped with a wave  pool, 
saunas, steam baths, whirlpool and mist gardens, you will feel like 
you have never felt before!
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MERKEN

Geuren

De parfumerie gaat altijd al over opvallen.
Voor het eerst in de geschiedenis van de parfumerie, 
werd een grote, full-blown fragrance collectie gelanceerd 
als een hommage aan de “city that never sleeps”. De 
naam van deze geur collectie is Bond No. 9 (dat is ook 
het adres van het hoofdkantoor boutique op Bond Street 
9, in NoHo, New York.).  De Bond No. 9 collectie van 
vrouwen, mannen en unisex eau de parfum, heeft een 
dubbele opdracht: vakmanschap terug brengen naar 
de parfumerie, met een unieke geur van en voor elke 
wijk van New York. Elke geur staat voor een specifiek 
punt uit het stadscentrum.  Met de nieuwe introducties 
elk seizoen, voorziet Bond No. 9 het eiland Manhattan 
elke keer van nieuwe geuren. Bond No. 9 is gemaakt en 
opgericht door Laurice Rahme in 2003. 

Yves Saint Laurent is een 
toonaangevend cosmeticamerk 
dat bekend staat om haar 
bekende parfums en iconische 
huid- en make-up producten. 
Het merk weerspiegelt een 
wereld van gedurfde, Parijse 
elegantie en vrijheid. Dit is 
terug te zien in ieder product. 
Met een eigen karakter, stijl 
en stemming biedt Yves Saint 
Laurent een gevarieerde 
collectie met de mooiste 
beautyproducten.

Sinds 1858 ontwerpt Boucheron voor stralende en 
sensuele vrouwen, gewaagde en luxueuze juwelencreaties 
van topkwaliteit. De parfums van Boucheron 
herinterpreteren dit prestigieuze universum, dat een 
mengeling is van mysterie, verleiding en intensiteit. 
De juwelier van de verlangens tooit het lichaam met 
somptueuze en verfijnde sieraden en hult de huid in 
voluptueuze parfums.
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Geur speelt een zeer belangrijke rol in ons leven, zowel 
bewust als onbewust. Het is in staat om een sfeer te 
creëren of te beïnvloeden en het kan invloed hebben op 
onze stemmingen en indrukken. LINARI heeft het hun 
missie gemaakt om kwalitatief hoge kamer geuren te 
combineren met tijdloze moderne ontwerpen. LINARI 
staat synoniem voor alles wat zuiver en elegant is en 
heeft de perfecte symbiose tussen geur en ontwerp 
gemaakt. 

Pierre Montale, ambachtelijk parfumeur en 
oprichter van het merk, Parfums Montale 
Paris maakt rijke, volle en weelderige geuren, 
die als bijzonder kenmerk hebben dat ze zeer 
lang ruiken, dankzij de aoud, een kostbare 
olie die afkomstig is van de aoud-boom. De 
aoud-olie van Montale wordt verkregen door 
het kostbare hout jarenlang te laten weken in 
donkere kelders. Het geen dat Montale o.a. 
zo uniek maakt is de kracht en complexiteit 
van aoud dat wordt gebruikt als fixeerstof. 
Hierdoor wordt er ook geen alcohol in de 
parfums verwerkt. Het assortiment bestaat uit 
donkere, zwoele parfums tot zoete, vrolijke 
en zonnige parfums voor dames en heren. 
Bestsellers van Montale zijn o.a Black Aoud, 
White Aoud, Pure Gold, Wood & Spices, 
Cristal Flowers en Powder Flowers.

De uitdagende, ongewone geuren van Escentric 
Molecules zijn een revolutie in de parfumwereld. De 
parfums Escentric 01 en Molecule 01 zijn uniek omdat 
er slechts één basisingrediënt wordt gebruikt, namelijk 
Iso E Super, een zoete, fluweelzachte houtnoot. Waarbij 
Escentric 01 ook andere noten bevat, en Molecule 01 
100% uit Iso E Super bestaat. De 02 en 03 series zijn 
gebaseerd op hetzelfde principe, maar dan rond het 
ingrediënt ambroxan (02; extract van ambregris) en 
vetiveryle acetate (03; laboratoriumvariant van vetiver). 
Minimalistisch, excentriek en verfijnd. Speel met deze 
geuren om je eigen favoriete parfum een persoonlijke twist 
te geven of combineer Escentric met Molecule voor een 
onweerstaanbare aantrekkingskracht.
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DE LEGENDE VAN LA PRAIRIE
Het begon allemaal met een zoektocht naar tijdloze schoonheid, de 
primaire missie van de Clinique La Prairie in Montreux, Zwitserland, 
en de inspiratie voor onze revolutionaire huidverzorgingsformules. Als 
pionier in de cellulaire anti-verouderingsbehandelingen heeft La Prairie 
altijd gebruik gemaakt van ingrediënten die zowel zeldzaam als heilzaam 
zijn. Nu, met de modernste technologie en ons gepatenteerde cellulaire 
complex, zijn de formules de meest luxueuze op aarde geworden.

Sinds 1964 creëert Thalgo Laboratories haar Marine 
Producten voor Spa en Beauty. In nauwe samenwerking 
met gerenommeerde psychologen, is de Thalgo Research 
Centrede onbetwiste expert in Marine Intelligence, 
met meer dan 50 Marine werkzame geïdentificeerd, 
gewonnen en geconcentreerd in exclusieve ingrediënten 
met ongeëvenaarde eigenschappen. Elk product van 
Thalgo heeft een concentraat van Marine doeltreffendheid, 
gemaakt volgens strengere Professional Excellence en 
heeft een totale affiniteit voor de huid en dat een ultieme 
zintuiglijke ervaring biedt aan elke vrouw in de wereld.  
Gemaakt van de zee, heeft Thalgo de plicht om zijn 
ecologische voetafdruk te minimaliseren. Thalgo´s inzet 
voor de natuur is de kern van het DNA van het merk 
en begeleidt alle fasen van de ontwikkelingen voor een 
veilige schoonheid en een prachtige natuur. Deze filosofie 
positioneert Thalgo als de leider in Professional Marine 
Cosmetics. 

KOH heeft zich laten 
inspireren door de 
ongelooflijke rijkdom 
van de Japanse 
levenswijze en rituelen. 
De KOH filosofie gaat 
uit van de mens als 
geheel, waarbij lichaam 
en geest nauw met 
elkaar in verbinding 
staan. Ware schoonheid 
is complete harmonie 

tussen lichaam en ziel. Het uiterlijke voorkomen 
weerspiegelt onze innerlijke gevoelens. Mooi zijn 
is fijn, maar nog belangrijker is mooi voelen, dat 
kan alleen indien de geest ook betrokken is. Positief 
voelen en denken, een zelfverzekerde uitstraling en 
gezondheid bereiken deze geestelijke verrijking.

Huidverzorging
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Gefascineerd door 
de natuur, de Franse 
stylist René Furterer 
werd bekend met 
de kwaliteiten van 
planten en essentiële 
oliën in het begin 
van zijn jeugd. Een 

pionier in het vinden van de natuurlijke oplossingen 
voor het haar als de hoofdhuid, creëerde hij de eerste spa 
voor haar in Parijs in 1957. Door de stijl in de jaren 1950, 
hadden veel van zijn klanten over-gebleekt en beschadigd 
haar door hun streven naar het bereiken van de gewilde 
Marilyn Monroe look.  Op dat moment besefte René 
Furterer dat het haar alleen maar kon worden gerepareerd 
en gerevitaliseerd uit de wortels van een gezonde 
hoofdhuid. Zo wordt een nieuwe gepersonaliseerde 
methode met behulp van natuurlijke ingrediënten om 
zowel de hoofdhuid en het haar te behandelen is geboren 
en bereikt onmiddellijk succes. 

“Het weerspiegelen van iemands persoonlijkheid in 
de natuurlijke staat van het haar” is de filosofie van 
Sassoon. Zij geloven dat schoonheid voor iedereen  
anders is en dat het geen moeite zou moeten kosten 
om dagelijks de look te bereiken die bij jou past. Dit 
betekend dat een coupe wordt “ontworpen”.  Zodat je 
haar ’s ochtends al snel goed zit en je het alleen hoeft 
te finishen met een beetje glans of hold.
Het credo van Sassoon is daarom “This is Sassoon. 
This is Hair Design”.

Hoe natuurlijk het haar er volgens de Sassoon 
filosofie uitziet, hoe ‘out of the box’ de kleur mag 
zijn. Met 4 x per jaar een nieuwe kleurcollectie biedt 
Sassoon naast prachtige natuurlijke tonen, ook edgy 
kleuren met wow-effect.

“Experience what’s next”  is het credo van Sebastian, al sinds de oprichting in de jaren 70.

Met de uitvinding van het crimping iron werd de toon gezet voor de vele innovaties die 
daarop zouden volgen. Zoals de eerste semi-permanente-amoniak vrije haarkleuringen 
de eerste uitborstelbare hairspray.
Sebastian heeft in 40 jaar tijd ook vele awards op haar naam staan, voor: Potion 9, 
Whipped Crème, Hydre Shampoo, Trilliant, Microweb Fiber en Volupt Spray. Zo zijn 
deze producten niet alleen wereldwijd, maar ook bij echte hero products!

“Sebastian Professional gelooft dat ieder individu te kleurrijk is voor één look. Daarom 
staat Sebastian Professional nooit stil, maar wordt er altijd vooruit gedacht. Voel het 
volgende, kijk verder, doorbreek de norm en stijg uit boven het alledaagse”. Met deze 
overtuiging blijft Sebastian innoveren door het creëren van innovatieve producten en 
“fashion forward styles”.

Haarverzorging
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BRANDS

Fragrances

Perfumery has always been about attracting attention. 
For the first time in the history of the perfumery, a 
large full-blown fragrance collection was launched as 
a homage to ‘the city that never sleeps’.  The name of 
this fragrance collection is Bond No.9 (this is also the 
address of the headquarters boutique in Bond 
Street No.9, in NoHo, New York).
The Bond No.9 collection for women, men and unisex 
eau de parfum, has a double mission: Bringing back 
expertise to the perfumery, with a unique fragrance 
for and of every district of New York. Every fragrance 
stands for a specific point in the city centre. With new 
seasonal introductions, Bond No.9 provides Manhattan 
every time with a new fragrance. Bond No.9 was created 
and founded by Laurice Rahme in 2003.

Yves Saint Laurent is a leading 
cosmetics brand that is famous 
for its well-known perfumes, 
and iconic skin and make-up 
products. The brand reflects a 
daring, Parisian elegance and 
freedom. This is reflected
in every product. With its own 
character, style and mood,
Yves Saint Laurent offers a 
varied collection of outstanding 
beauty products.

Since 1858 Boucheron has designed daring and luxurious 
jewelry of high quality for radiant and sensual women. 
The perfumes of Boucheron reinterpret this prestigious 
universe, which is a mix of mystery, temptation and intensity. 
The jeweler of desire adorns the body with sophisticated 
jewels and veils the skin in voluptuous perfumes.
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Fragrance plays a key role in our lives, both consciously 
and subconsciously. It is able to create 
or to influence an ambience and it can influence our 
moods and impressions. LINARI has made its mission 
to combine high quality room fragrances with timeless 
modern designs. LINARI has become synonymous with 
everything that is pure and elegant and has made the 
perfect symbiosis between fragrance and design.

Pierre Montale, a traditional perfumer and 
founder of the brand, Parfums Montale Paris, 
makes rich, full and voluptuous fragrances, 
with long lasting scent, due to the component 
aoud, valuable oil from the aoud tree. The 
aoud oil of Montale, is obtained by soaking 
the priceless wood for years in a dark cellar. 
The thing that makes Montale so unique is 
the power and complexity of aoud that is used 
as fixer. As a result, there is no alcohol present 
in the perfumes. The assortment consists of 
dark, sensual perfumes as well as sweet, sunny 
and cheerful perfumes for both men and 
women. Among the most sold Montale are: 
Black Aoud, White Aoud, Pure Gold, Wood & 
Spices,  Crystal Flowers and Powder Flowers.

The challenging, extraordinary fragrances of Escentric 
Molecules are revolutionary in de world of perfumes. The 
perfumes Escentric01 and Molecule01 are unique, because 
only one base ingredient is used for the perfumes namely 
Iso E Super, which is a sweet, velvety wood nut. While 
Escentric 01 contains also other nuts Molecule 01 consists 
of 100% Iso E Super. The 02 and 03 series are based on the 
same principle, but then with the ingredients ambroxan 
(02; extract of ambergris) and vetiveryl acetate (03; 
laboratory variant of vetiver). Minimalistic, escentric and 
sophisticated. Play with these fragrances to give your own 
favorite perfume a personal twist or combine Escentric 
with Molecule for an irresistible attraction.
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THE LEGEND OF LA PRAIRIE
This historic land by the ancient shores of Lake Leman was home to 
the Clinique La Prairie. There, a brilliant doctor believed that science 
would one day unlock the secret of eternal youth. After years of 
research, he found a way to restore and prolong health and vitality. His 
ideas were revolutionary and unconventional, yet so effective that they 
became a cult secret, whispered about in the circles of nobility, royalty 
and celebrity. The Clinique La Prairie became a pristine sanctuary of 
rejuvenation, a place where time stood still.

Since 1964, Thalgo Laboratories have been creating 
Marine Products for Spa and Beauty.
Working closely with renowned philologists, the Thalgo 
Research Centre is the undisputed expert in Marine 
Intelligence, with over 50 Marine active principles 
identified, extracted and concentrated in exclusive 
ingredients with unrivalled properties. Each Thalgo 
product is a genuine concentrate of Marine effectiveness, 
created according to stringent standards of performance, 
total affinity with the skin and ultimate sensory experience 
to offer Professional Excellence to every woman in 
the world. Created from the sea, Thalgo has a duty to 
minimise its ecological footprint. Our Commitment to 
Nature is at the very core of the brand’s DNA and guides 
all stages of our developments for Safe Beauty and a more 
beautiful nature. This philosophy positions Thalgo as the 
World Leader in Professional Marine Cosmetics.

KOH got inspired by the 
incredible wealth of the 
Japanese way of life and 
rituals. Our philosophy 
is based on the body and 
soul, which are closely 
connected.
True beauty is complete 
harmony between 
body and soul. One’s 
appearance reflects one’s 
inner feelings. 
Being beautiful is nice, 

but feeling beautiful is even more important. 
Mental enrichment can be reached by positive 
feelings and thoughts, self-confident charisma and 
being healthy.

Skin Treatment
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Fascinated by nature, 
the French stylist 
René Furterer became 
familiar with the 
qualities of plants and 
essential oils early in 
his childhood. 
A pioneer in finding 

natural solutions for the hair as well as the scalp, 
he created the first spa for hair in Paris in 1957. As was the 
style in the 1950’s, many of his clients had over-bleached 
and damaged hair in their pursuit to achieve the sought-
after Marilyn Monroe look. It was then, René Furterer 
realized that hair could only be repaired and revitalized 
from the roots of a healthy scalp. Thus a new personalized 
method using natural ingredients to treat both the scalp 
and hair was born and achieved immediate success.

SASSOON’s Credo:
We believe that perfect beauty is different for every woman and that achieving it need not be a daily struggle.
That’s why we never mass produce but always tailor the look: Considering the individual’s unique features 
and needs when conceiving their cut and colour.
We never concoct styles that just wash out, but cut a shape that stays in the hair, making it quick and simple 
to recreate every day. Realising perfect beauty - individual and practical - is our goal. This is Sassoon. This is 
Hair Design.
A Sassoon cut and colour makes your morning wash and blow-dry ritual far easier, you’ll be using fewer 
products and achieving your ideal look in less time.
Precision cuts are designed to enhance your individual features. High-definition colour complements the 
shape of your cut. Protecting care products strengthen and provide natural shine, while our crafted finish 
products provide invisible control and visible movement. All of this works in synergy so that you can achieve 
complete control of a look that is easy to recreate day after day.

BORN IN LA 
SEBASTIAN IS THE INVENTOR OF THE:
Crimping iron
First semi-permanent, ammonia-free hair color: 
Laminates
First wet gel
First workable aerosol hairspray: Sebastian Shaper
First combined care and styling:
Potion 9

“Sebastian Professional believes that individuality 
is far too colorful to lock into just one look. That’s 
why Sebastian Professional never stand still, but 
always think ahead. Feel forward, look further. Stir 
up the norm. Rise above conformity. For unlimited 
reinvention in hair and styling.

Hair Treatment



LA PRAIRIE  
GEZICHTSBEHANDELINGEN

LA PRAIRIE FACIAL TREATMENTS

Caviar Lift Facial - 60 minuten
Ultimate caviar Lift Facial - 90 minuten 
Verstevigende behandeling met direct resultaat. 
Caviar Lift Facial - 60 minutes
Ultimate Caviar Lift Facial - 90 minutes
Facial treatment with immediate firming effect.

Pure Gold Radiance Facial - 60 minuten
Ultimate Pure Gold Radiance Facial - 90 minuten
Unieke behandeling op basis van puur goud met een wonderbaarlijk en stralend resultaat.
Pure Gold Radiance Facial - 60 minutes
Ultimate Pure Gold Radiance Facial - 90 minutes
Facial treatment for a glowing, firm and radiant skin.

Cellular Swiss Ice Crystal Facial  - 60 minuten 
Ontspannende behandeling die de huid intensief hydrateert versterkt en beschermt.
Cellular Swiss Ice Crystal Facial - 60 minutes
Relaxing treatment that moisturizes, protects and reinforces the skin intensively.

Swiss Cellular Anti-Aging Facial  - 60 minuten 
Ultimate Swiss Cellular Anti-Aging Facial - 90 minuten
Intensieve anti-aging behandeling.
Swiss Cellular Anti-Aging Facial - 60 minutes
Ultimate Swiss Cellular Anti-Aging Facial - 90 minutes
Intensive anti-aging treatment.

Cellular Hydrating Facial - 60 minuten 
Ultimate Cellular Hydrating Facial - 90 minuten
Normaliserende behandeling voor de normale tot droge huid.
Cellular Hydrating Facial - 60 minutes
Ultimate Cellular Hydrating Facial - 90 minutes
Hydrating treatment for normal to dry skin.

Cellular Resurfacing Facial - 60 minuten 
Ultimate Cellular Resurfacing Facial - Cellular 3-minute Peel - 90 minuten
Boosterbehandeling die de huid intensief hydrateert en polijst.
Cellular Resurfacing Facial - 60 minutes
Ultimate Cellular Resurfacing Facial - Cellular 3-minute Peel - 90 minutes
Microdermabrasion treatment: smoothing and hydrating.

€ 125,00
€ 160,00

€ 145,00
€ 185,00

€ 125,00

€ 115,00
€ 150,00

€   95,00
€ 115,00

€ 115,00
€ 150,00

THE MENU OF SERVICES
FACIALS

12 | Beauty Oranje



LA PRAIRIE & THALGO 
GEZICHTSBEHANDELINGEN (voor heren)

€ 125,00

€ 115,00
€ 150,00

€ 95,00

€ 125,00

LA PRAIRIE & THALGO FACIAL TREATMENTS 
(for men) 
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Gentleman Signature Facial – 60 minuten 
Reinigt, stimuleert en verstevigt de huid onmiddellijk. De combinatie van het exclusieve 
Cellular Complex en de Cellular 3-Minute Peel van La Prairie voorziet de huid op 
biologische wijze van nieuwe energie en verwijdert verstoppingen en onzuiverheden zodat de 
huid jonger en frisser oogt.
Gentleman Signature Facial – 60 minutes 
Firms, cleans and stimulates the skin directly. The skin balance is herewith corrected. 
The combination of the exclusive La Prairie Cellular Complex and the La Prairie Minute Peel 
gives the skin new energy and exfoliates, so that the skin looks cleaner, younger and fresher. 

Advanced Marine Biology Facial – 60 minutes
     – 90 minutes
Deze heerlijke holistische, revitaliserende behandelingen is sterk hydraterend en gaat de
uiterlijke effecten van veroudering doeltreffend te lijf. Een unieke manier om het goede dat de 
zee te bieden heeft zelf te ervaren.
This holistic treatment is hydrates and restores the skin. In this treatment the Advanced Marine 
Biology Cream is used in combination with other La Prairie products. These products are based 
on ingredients from the sea. The end results will keep the skin youthful, fresher and firmer.
 
THALGO
Ook de moderne man mag er goed uitzien. Al onze behandelingen zijn geschikt voor de man 
van nu. De producten bevatten Algue Blue Vitale, een vitaliserende blauwe alg, welke de 
celvernieuwing stimuleert en wetenschappelijk bewezen effectieve eigenschappen bezit die de 
huidveroudering bestrijdt.
The modern man may also look at his best. Our treatments are specially designed to fit his 
needs. The Thalgo products contain Algue Blue Vitale which stimulates skin cell-renewal.. 
This product is scientifically proven to combat the natural aging of the skin.
 
Ocean Men Hydra – 60 minuten
Een intensieve gezichtsbehandeling. Optimale hydratatie om de eerste tekenen van 
huidveroudering te bestrijden.
Ocean Men Hydra – 60 minutes
This intensive facial treatment hydrates and protects the skin against first signs of aging.
 
Ocean Treatment – 90 minuten
Reinigende en vitaliserende gezichtsbehandeling voor de vermoeide huid die een antistress 
werking heeft. Zorgt ervoor dat de huid energie krijgt en weer zal gaan stralen.
Ocean Treatment – 90 minutes
An anti-stress treatment for a tired skin with a special cleaning and vitalizing care, giving the 
skin more energy and a radiant look..
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O2 INTRACEUTICALS INFUSION 

(voor dames en heren)

Rejuvenate behandeling - 60 minuten  
Stimuleert de regeneratie van cellen, vernieuwt elasticiteit en collageenproductie en 
zorgt voor een gevuld huidoppervlak waardoor lijntjes en rimpels verminderen.

O2 behandeling met booster ampul.  
Vitaminen C+3, Antioxidant, collageen, 
Vitaminen A 
 
Atoxelene serum - 20 minuten  
(extra te boeken bij een behandeling van 60 minuten) 
Het serum bevat antioxidanten die vrije radicalen bestrijden en een gezonde 
celgroeibevorderen. Te gebruiken bij fronslijntjes, kraaienpootjes, expressielijnen en 
rimpels.

Rejuvenate + atoxelene serum  
Combinatiebehandeling – 90 minuten  
Een combinatie van bovenstaande behandelingen.

Clarity behandeling - 60 minuten
Combinatie van vitamines en anti-oxidanten die zorgen dat de huid direct wordt 
gehydrateerd en fijne lijntjes en rimpels worden verminderd. De antibacteriële
actieve werkstoffen verzachten, kalmeren en balanceren de huid om deze optimaal te 
verfijnen.

Rejuvenation kuur -  
6 behandelingen (1 keer per week)*  Inclusief 4 producten ter waarde van € 265,00 voor 
verzorging thuis.

€ 135,00

€ 165,00

€ 60,00

€ 185,00

€ 135,00

€ 825,00

De zuurstofbehandeling van Intraceuticals is een therapie die binnen 6 weken rimpels en lijntjes vervaagt en de 
huid zichtbaar verbetert zonder naalden, inspuitingen of pijn. De serums bevatten o.a. hyaluronzuur, een natuurlijk 
bestanddeel van onze huid, evenals vitamines en krachtige antioxidanten.

* Na de kuur is het aan te raden de Rejuvenate elke 6 à 8 weken te herhalen voor het mooiste resultaat.
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PHOTON LASER

Photon Laser is onze nieuwe, meest innovatieve methode 
voor een cosmetische lift zonder chirurgische ingreep 
voor gezicht en lichaam. De methode is gebaseerd op de 
eeuwenoude leer van acupunctuur, gecombineerd met 
de modernste lasertechnologie. Door middel van een 
diodelaser wordt op bepaalde (acupunctuur) punten 
energie in het weefsel van de huid gebracht, met als gevolg 
dat deze zich optimaal herstelt: rimpeltjes vervagen en 
een direct liftend effect ontstaat. In tegenstelling tot veel 
bestaande lasertechnieken is de behandeling volstrekt 
veilig en pijnloos en wordt de huid niet beschadigd. Bij 
Beauty Oranje worden de Photon Laser behandelingen 
gegeven door een professioneel getraind team. 

Photon laser treatment 25 minuten (kuur)                                                                                           
Photon laser Eye Treatment - 20 minuten   
Photon Laser Prestige Treatment - 120 minuten   
   
Photon Laser Treatment – 60  minuten               
                 
Bi-Beauty - 10 minuten     
Lichttherapie behandeling.

Photon Laser Kuur - 6 behandelingen *    
1x per week Photon Laser Treatment, 25 minuten
1x per week de Bi-Beauty lichttherapie, 10 minuten

De methode kan als oplossing van veel problemen 
in het gezicht en voor het lichaam worden gebruikt. 
Zo stimuleert en revitaliseert het de gezichtshuid 
waardoor deze veerkrachtig, jong en stralend wordt. 
Met deze methode kunnen verslapte kaak- en 
oogcontouren, vochtophopingen, pigmentvlekken en 
littekens in het gezicht zichtbaar worden verbeterd.
Alle Photon Laser behandelingen kunnen los 
worden gereserveerd. Voor het optimaal resultaat 
is het aan te raden de kuur te reserveren. De 
gezichtsbehandelingen met Photon Laser worden 
uitgevoerd in combinatie met producten van het 
cosmeticahuis La Prairie.

€ 125,00
€ 70,00
€ 225,00

€ 125,00

€ 50,00

€ 950,00

* Na de kuur is het aan te raden de Photon Laser Prestige treatment, 120 minuten elke 4 a 6 weken te herhalen voor het mooiste 
resultaat.
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O2 INTRACEUTICALS INFUSION 

(for men and women)

Rejuvenate treatment- 60 minutes
Stimulates the regeneration of cells, replenishing elasticity and collagen production and 
filling the skin surface visibly reducing lines and wrinkles.

O2 treatment with booster ampoule.
Vitamin C+3, Antioxidant, collagen, Vitamin A.

Atoxelene serum - 20 minutes
(Additional 20 minutes in combination with a 60 minute treatment)
The Serum contains antioxidants that combat free radicals and promote healthy cell 
growth. To be used for furrows, crow’s- feet, expression lines and wrinkles.

Rejuvenate + atoxelene serum Combination treatment – 90 minutes 
Combination of the two treatments above.

Clarity treatment - 60 minutes
A combination of vitamins and antioxidants which ensure that the skin is 
hydrated directly and that fine lines are reduced.

Rejuvenation  course-
6 treatments (once per week)*
Includes 4 products worth  € 265,00 to continue the treatment at home.

€ 135,00

€ 165,00

€ 60,00

€ 185,00

€ 135,00

€ 825,00

The oxygen treatment of Intraceuticals is a new therapy that fades wrinkles and lines within
6 weeks and visibly improves the skin without needles, injections or pain. The serums contain ingredients such as 
hyaluronic acid, a natural component of our skin, as well as vitamins and powerful antioxidants.

* After a course it is advisable to repeat the Rejuvenate and Opulence treatment every 6 to 8 weeks for best results.
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PHOTON LASER

Photon laser is the most innovative method for a cosmetic 
lift without surgery for face and body. The method is based 
on the ancient principles of acupuncture, combined with the 
very latest laser technology. Using a diode laser, energy is 
applied to the skin tissue at certain (acupuncture)
points, with the result that this repairs itself optimally, 
softening wrinkles and creating an immediate lifting effect. 
Unlike many existing laser techniques, the treatment is 
entirely safe and painless and does not damage the skin.

At Beauty Oranje, the photon laser treatments are given by 
a professionally trained team. The method can be used as a 
solution to many problems of the face and body. 

Photon laser Treatment - 25 minutes (cure)
Photon laser Eye Treatment - 20 minutes
Photon laser Prestige Treatment - 120 minutes

Photon laser Treatment - 60 minutes

Bi-Beauty - 10 minutes
Light Therapy Treatment.

Photon Laser Cure - 6 treatments *
Once a week Photon Laser Treatment - 25 minutes
Once a week the Bi-Beauty light therapy - 10 minutes

It stimulates and revitalizes the facial skin, making 
it resilient, young and radiant. With this method, 
even loose cheek and eye contours, moisture 
accumulations, pigment spots and scars in the face 
can be visibly improved.

All Photon laser treatments can be reserved 
separately or in the form of a laser course for an 
optimal result. All facial treatments with Photon 
laser are carried out in combination with products 
from the La Prairie cosmetics.

€ 125,00
€ 70,00
€ 225,00

€ 125,00

€ 50,00

€ 950,00

* After the course of 6 weekly treatments we recommend to repeat the Photon laser prestige treatment every 4 to 6 weeks, 
to get best results.
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MASSAGE

Partiële lichaamsmassage - 25 minuten
Ontspannende massage voor rug, nek en 
schouders.
Partial massage - 25 minutes 
Relaxing massage for back, neck and 
shoulders.

Volledige lichaamsmassage - 55 minuten
Ontspannende massage voor het gehele 
lichaam.
Full body massage - 55 minutes
Relaxing massage for the whole body.

Klassieke massage - 25 minuten
      - 55 minuten
Ontspannende, kalmerende en rustgevende 
massage.
Classic massage - 25 minutes
  - 55 minutes
Relaxing, calming and comforting
massage.

Shiatsu massage – 25 minutes
   – 55 minutes
Oosterse drukpunt- en tevens 
ontspanningsmassage.
Oriental pressure point and relaxing
massage.

Sportmassage  - 25 minutes
             - 55 minutes
Intensieve massage ter bevordering van de 
doorbloeding van de spieren.
Intensive massage to stimulate the blood
flow in  the muscles.

Hot Stone massage – 55 minutes
      – 85 minutes
Ontspannende massage met warme 
basaltstenen. Stimuleert de doorbloeding 
en de organen en helpt het lichaam sneller 
afvalstoffen af te voeren.
Relaxing massage with hot stones, stimulates 
blood flow and the organs and speeds up 
detoxification.

€ 50,00

€ 80,00

€ 55,00
€ 90,00

€ 55,00 
€ 90,00

€ 55,00 
€ 90,00

€ 95,00 
€ 145,00
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Therapeutische massage - 55 minuten
Bij speciale klachten een gerichte, doeltreffende massage, die 
tevens verzorgend werkt.
Therapeutic massage - 55 minutes
An efficient and caring massage with focus on specific 
complaints.

Bindweefselmassage - 55 minuten
Een intensieve massage gericht op de doorbloeding en het 
onderhuidsebindweefsel van de benen.
Connective tissue massage – 55 minutes
An intensive massage, focused on the blood flow and the 
subcutaneous connective tissue of the legs.

Stoelmassage - 15 minuten
Op een ergonomisch ontwikkelde stoel worden hoofd, nek, 
schouders, rug, armen en handen gemasseerd. Hierbij kan de 
kleding aangehouden worden.
Chair massage - 15 minutes
Head, neck and shoulders are massaged on an ergonomically 
developed chair. Clothes can be kept on..

Volledige lichaamsmassage op maat + Peeling 90 minuten                                                 
Deze behandeling kijken we wat de oorzaak is achter uw klacht 
en deze balanceren we. 
Daarna krijgt u een massage die hier op aansluit en eindigen 
met een lichaamspeeling.
Custom made Full body massage + Peeling 90 minutes
Massage with focus on cause of complaints and stabilizing it. 
The treatment is followed with a body peeling..

Beachclub O. Massage
- 55 minutes
Geniet van een ontspannende massage behandeling, 
gecombineerd met een verkwikkende hoofdhuidmassage.
Enjoy a relaxing massage treatment, in
combination with a refreshing scalp massage.

Beachclub O. intensieve massage - 55 minuten
Voor de stevige druk liefhebbers, boek deze deep tissue gerichte 
massage, inclusief stretching.
Beachclub O. intensive massage - 55 minutes 
Deep pressure tissue massage, including stretching.

Beachclub O. voetmassage - 25 minuten
Geniet van deze gerichte voetmassage met behulp van drukpunt 
technieken. Met een verkoelende gel.
Beachclub O. foot massage - 25 minutes
A foot massage, using points of pressure
techniques with a refreshing gel.

€ 95,00

€ 90,00

€ 27,50

€ 150,00

€ 90,00

€ 90,00

€ 25,00
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THALGO – LA BEAUTE MARINE 
Uw lichaam één met de zee

THALGO – LA BEAUTE MARINE 
Your body in harmony with the sea

LICHAAMSBEHANDELINGEN
BODY TREATMENTS
Bodyscrub - 30 minuten
Hydraterende en zuiverende scrub-behandeling. U ontspant volledig en uw huid voelt 
fluweelzacht aan.
Bodyscrub - 30 minutes
Hydrating and purifying scrub - treatment. You relax completely and your skin feels velvety 
after treatment.

Body Peeling - 30 minuten
Zuiverend en verzorgend. De effectieve werking van zeezout wordt gecombineerd met de 
beste verzorgende oliën. 
Body Peeling - 30 minutes
Purgative and caring. The effective function of the sea salt is combined with the 
best treating oils.

Verstevigende & afslankende lichaamsbehandeling - 75 minuten
Zorgt voor een intensieve doorbloeding en gaat het verlies van elasticiteit tegen. Een 
doeltreffende behandeling voor pure versteviging. Bestaande uit:
- Body scrub / peeling.
- Bodypakking met Expert Slimming Wrap.
- Slimming & Firming Cream.
Firming and Slimming Body Treatment - 75 minutes
Provides an intensive blood flow and works against loss of elasticity. 
An efficient treatment for firming the skin.
Consists of:
- Body scrub / peeling.
- Body packing with Expert Slimming Wrap.
-  Slimming and Firming Cream.

Verlichtende & verstevigende FrigiMince behandeling bij zware benen - 30 minuten 
Zorgt voor het afvoeren van afvalstoffen en complete verlichting van de benen. Daarnaast 
werkt de behandeling verkwikkend en verstevigend. 
Relieving and firming FrigiMince Treatment for heavy legs - 30 minutes
Provides elimination of toxins and complete relief of the legs. 
The treatment is also invigorating and firming.

€ 45,00

€ 45,00

€ 125,00

€ 50,00
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LICHAAMSBEHANDELINGEN
BODY TREATMENTS

LA PRAIRIE LICHAAMSBEHANDELINGEN
LA PRAIRIE BODY TREATMENTS

Caviar lichaamsbehandeling - 90 minuten
Luxueuze lichaamsbehandelingen met kaviaar, voedende en stimulerende, 
complete lichaamsmassage. Na deze ultieme en verstevigende behandeling 
blaakt de huid van nieuwe vitaliteit, verbeterde elasticiteit en een algeheel 
gevoel van welzijn.
Caviar Body Treatment - 90 minutes
An exclusive nourishing and stimulating full body massage, based on 
luxury caviar.

Lichaamspeeling La Prairie - 25 minuten
Lichaamspakking La Prairie - 25 minuten
Body peeling La Prairie - 25 minutes
Body package La Prairie - 25 minutes

€ 175,00

€ 55,00 
€ 55,00

Decolleté behandeling - 30 minuten 
Een heerlijk verstevigende en hydraterende behandeling voor ‘het vergeten 
lichaamsdeel, de nek en decolleté. Daarnaast werkt de behandeling liftend, voor 
een opvallend mooi decolleté. Ideaal als u gaat trouwen of bij een bijzonder feest.
Décolleté Treatment - 30 minutes
A treatment for ‘the forgotten area’, the neck and décolleté. 
For hydration and a lifting effect, a beautiful décolleté, leaving the skin firm and 
smooth.

PAKKINGEN 
Algen-gelpakking - 30 minuten
De pakking is niet alleen ontgiftend en vochtafdrijvend, maar heeft ook 
een vitaliserende werking. Een pure weldaad voor het lichaam die op uw 
huidconditie wordt afgestemd. Rijk aan alle effectieve sporenelementen uit de 
zee: mineralen, vitaminen en andere voedende elementen.
Algae-gel Packing – 30 minutes
The packing is not only detoxifying and diuretic, but has also a vitalizing effect. 
A pure delight for the body tailored to your skin condition. Rich in trace elements 
from the sea: minerals, vitamins and other nourishing elements.

€ 55,00

€ 45,00
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SPA RITUELEN
SPA RITUALS
Indoceane Spa Ritual - 100 minutes
Alle opgebouwde spanningen worden weggenomen waardoor lichaam en geest 
volledig tot rust komen. 
Bestaande uit 3 delen:
- Body scrub met bruine suiker en zeezout, vermengd met verzorgende oliën.
- Indiaanse ontspanningsmassage met keebalm en indo-olie.
- Bodypakking.
All built-up tension will be removed whereby body and soul come to rest.
Comprising 3 parts:
- Body scrub with brown sugar and sea salt, mixed with nourishing oils.
- Indian relaxing massage with kee balm and indo-oils.
- Body packing.

Mer & Sens Spa Ritual - 100 minutes
Een moment van rust en bewustwording. Daarnaast worden alle spanningen en stress weggenomen. 
Bestaande uit 3 delen:
- Body scrub behandeling met algen en zeezout.
- Ontspanningsmassage met hot stones.
- Body verzorging Intensive Nutrition Cream (body masker).
A moment of peace and awareness. All built-up tensions and stress will be removed.
Comprising 3 parts:
- Body scrub treatment with algae and sea salt.
- Relaxing massage using hot stones.
- Body treatment Intensive Nutrition Cream. (body mask)

Polynesia Spa Ritual - 90 minutes 
Een complete Spa Ritueel gebaseerd op well-being en warmte. 
Bestaande uit 2 delen:  
- Body scrub behandeling van vanille extracten en kokosnoot.  
- Ontspanningsmassage met Polynesian Sacred Oil, gecombineerd met kruidenstempel.
A complete Spa Ritual based on well being and warmth.
Comprising 2 parts:
- Body scrub treatment with vanilla extracts and coconut.
- Relaxing massage with Polynesian Sacred Oil combined with herbal compress.

€ 150,00

€ 150,00

€ 150,00
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Voetreflexzonemassage - 55 minuten 
Deze drukpuntmassage enerveert en stabiliseert de verschillende stelsels in het lichaam.
Foot Reflexology massage – 45 minutes
This pressure point massage stabilizes the different systems in the body.

Thaise voetreflexmassage - 90 minuten 
Voetreflexmassage volgens Aziatische methodiek, waarbij gebruik gemaakt wordt van Thaise 
massagestokjes. Aansluitend worden onderbenen, armen en handen gemasseerd en volgt een 
drukpuntmassage van nek en schouders.
Thai Foot Reflexology massage – 90 minutes
Foot reflexology according to Asian methodology, where Thai massage sticks are used.

Indiaanse oorkaarsen - 55 minuten 
Bij deze warmtetherapie, begeleid door een zachte hoofd-oormassage, worden acupunten in het hoofd 
en het lymfatische systeem positief beïnvloed. Zorgt voor verbetering van de holtes, het gehoor en 
reguleert het hersenvocht waardoor het hoofd in balans wordt gebracht.
Indian Ear Candling - 55 minutes
With this warmth therapy, accompanied by a gentle head and ear massage, acupoints in the head and 
the lymphatic system are positively influenced. It provides an improvement of the sinus, the hearing 
and regulates the cerebrospinal fluid, which brings the head into balance.

Cranio-Sacraal behandeling - 55 minuten
Cranio-Sacraal behandeling - 90 minuten 
Zachte massagetechnieken en manipulaties van het Cranio-Sacraal systeem (met name de schedel, 
wervelkolom en het heiligbeen) ter bevordering van de innerlijke rust en algeheel welbevinden. Creëer 
een balans om in beter contact te komen met uw eigen lichaam.
Cranio-Sacral Treatment - 55 minutes
Cranio-Sacral Treatment- 90 minutes
Gentle massage techniques and manipulations of the Cranio Sacral System, (namely the skull, spine 
and sacrum) to promote inner peace and general well-being. Aims to retrieve a balance between mind 
and body..

Holistische massage - 50 minuten
Een energetische massage zorgt er voor dat de fysieke, emotionele mentale en spirituele aspecten van 
het lichaam weer samen in balans komen.
Holistic massage - 50 minutes
An energetic massage which allows balance between the physical, emotional, mental and spiritual 
aspects of the body.

Holistische massage - 90 minuten
Holistische massage van 50 minuten uitgebreid met 40 minuten voetreflexologie.
Holistic massage - 90 minutes
Holistic massage of 50 minutes extended with 40 minutes foot reflexology.

€ 75,00

€ 120,00

€ 85,00

€ 85,00
€ 125,00

€ 85,00

€ 135,00

HEALTHTREATMENTS

Deze healthtreatments worden gegeven door onze natuurgeneeskundig therapeute.
These Health Treatments are all given by our naturopathic therapist.
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Veel vrouwen, maar ook mannen hebben 
last van overtollig vet en cellulites. Gezonde 
voeding en regelmatig in beweging alleen zijn 
meestal niet voldoende om deze ongemakken 
op te lossen.
Lipo Cavitatie is een behandeling met het 

Ons Lymfestelsel is van groot belang bij 
de afweer van ons lichaam en heeft daarbij 
allerlei taken waaronder het afvoeren van 
afvalstoffen. Het Lymfestelsel staat flink 
onder druk in onze maatschappij door 
bijvoorbeeld stress, ongezonde voeding en 
gebrek aan beweging. Al deze factoren zorgen 
voor ophoping van afvalstoffen die een 
slechte invloed hebben op uw lichamelijke 
gezondheid. Wanneer het Lymfestelsel door 
blokkades wordt gehinderd in het afvoeren 
van deze stoffen heeft dit een hoop gevolgen 

Behandelingen met de Arasys verbeteren 
de doorbloeding van de spieren waarmee ze 
sneller sterker worden en u het minder snel 
koud zult hebben. Door spierversteviging van 
spieren in het hele lichaam gaat men in een 
betere houding staan waardoor vele klachten 
verminderen en voorkomen worden.

voor uw gezondheid.
Met Lymphomed is het mogelijk om de 
lymfevaten te draineren en blokkades te 
verwijderen.
Samen doen we dit door een behandelplan 
te maken en u zal versteld staan van de 
resultaten.
In de meeste gevallen kunnen we de 
lymfevaten weer helemaal open maken. 
Hierdoor zullen uw klachten afnemen en 
misschien zelfs volledig verdwijnen waarmee 
u zich weer lekker en fit voelt.

Qsence Lipo

Lymfestelsel drainage

Arasys Spierapparaat

AFSLANKEN EN VERSTEVIGEN

Intake behandeling              €    125,00
Losse behandeling              €    160,00
Kuur 8 behandelingen                € 1.150,00
Kuur 16 behandelingen              € 2.100,00

Intake     €    60,00
Losse behandelingen 45 min  €    85,00
Kuur 10 behandelingen   € 775,00

Intake behandeling   €         55,00
Losse Behandeling   €         75,00
Kuur 10 behandelingen   €     625,00
Kuur 20 behandelingen   € 1.175,00
Kuur van 8 behandelingen  
met alle drie de apparaten 
Lipo, Lymfe en spieren                 € 1.350,00

effect van liposuctie, zonder gevaarlijke 
operatie. De methode is bewezen effectief 
veilig en pijnloos te zijn.
Deze behandeling wordt altijd samen gedaan 
met het lymfe apparaat.
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HAND- EN VOETVERZORGING

HANDVERZORGING  
KOH Complete Manicure, inclusief nagels lakken en paraffine handpakking - 60 minuten 
KOH Complete Manicure en paraffine handpakking - 45 minuten 
KOH Complete Manicure en paraffine handpakking - 30 minuten

SHELLAC
Shellac is een volledige nieuwe service! Géén vervanger van nagellak en géén vervanger van 
kunstnagelbehandelingen. 2 weken lang schitterend resultaat op de nagels.

Shellac aanbrengen - 45 minuten
Shellac breng je aan als een lak. Shellac wordt UV uitgehard, dus geen droogtijd.
Het is dun en flexibel als lak en het ziet er niet alleen natuurlijk uit, het biedt ook
een sterke, natuurlijke bescherming voor je nagels. 14 dagen lang een fantastische
hoogglans die je niet wilt opgeven.

Shellac French Manicure - 55 minuten
Shellac brengen wij ook aan in French Manicure. Prachtige verzorgende naturel nagels voor 
maar liefst 2 weken.

Shellac verwijderen - 15 minuten 
De Shellac remover wraps bevatten een geïntegreerd katoenen kussentje. Deze voorkomt 
dat de vingers en huid aan aceton worden blootgesteld, door de aceton alleen op de nagels te 
concentreren. Niet weken, vijlen of frezen maar wrappen en klaar!

VOETVERZORGING
Pedicure - 45 minuten
Pedicure en nagels lakken - 60 minuten
Voetmassage - 25 minuten
Cosmetische voetverzorging - 45 minuten
De voetverzorging is inclusief het reinigen en vijlen van nagels en een voetmassage.
Cosmetische voetverzorging inclusief nagels lakken - 60 minuten

€ 65,00
€ 50,00
€ 35,00

€ 40,00

€ 47,50

€ 10,00

€ 50,00
€ 65,00
€ 35,00
€ 47,50

€ 60,00
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Variable Cavitation (Cavix) – Latest 
Technology For Stubborn Fat Cavitation is 
a safe and effective method for destroying 
adipose cells in localized fat areas usually 
called stubborn fat, love handles, stubborn 
belly, saddle bags etc. It is a totally painless, 
non-invasive and effective treatment for 
body reshaping. The Cavitation method uses 
ultrasound waves that produce alternating 
compression and decompression on fat cells, 
causing them to explode. 

The main function of the lymphatic system 
is detoxification and disposal of metabolic 
waste. The compromised quality of the 
air, water, food, etc., causes significant 
accumulations of metabolic waste products 
in our body, some of which are toxic. In many 
cases, this accumulation of toxins causes us to 
feel low energy levels, fatigue, 

Treatments with the Arasys improve the
blood flow in the muscles, which makes them 
stronger and as a result one feels less cold.
By strengthening the muscles in the whole 
body, one gets a better posture which results 
in fewer complaints and the complaints can 
even be prevented.

mood swings (the clinical symptoms of 
which are often confused with depression by 
physicians) fatigue, etc. There is no doubt 
that lymph drainage is a powerful method for 
lymph edema reduction.
The drained lymph then continues its flow 
without being obstructed. Complaints will 
decrease and may disappear resulting in a 
general better and fitter feeling.

Qsence Lipo

Lymph vessel drainage

Arasys Muscle Device

WEIGHT LOSS AND REINFORCEMENT

Intake treatment   €    125,00
Single treatment   €    160,00
Course of 8 treatments   € 1.150,00
Course of 16 treatments   € 2.100,00

Intake    €   60,00
Single treatment 45 min  €   85,00
Cure 10 treatments  € 775,00

Intake treatment  €      55,00
Single treatment  €      75,00
Cure 10 treatments  €    625,00
Cure 20 treatments  € 1.175,00
Cure of 8 treatments 
with the 3 devices
Lipo, Lymph and muscles € 1.350,00

This is why it is especially effective in 
areas that are difficult to reduce by diet or 
exercise.Without doubt, it is the best non-
surgical alternative and/or complement to 
Liposuction. This treatment is always in 
combination with the Lymph vessel drainage 
treatment.
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HAND- AND FEET TREATMENT

HAND CARE
KOH Complete Manicure, inclusive nail polish and Paraffin hand pack - 60 minutes
KOH Complete Manicure and Paraffin hand pack - 45 minutes
KOH Complete Manicure and Paraffin hand pack - 30 minutes

SHELLAC
Shellac is a complete new service.  Shellac is cured by UV, so there is no drying time. It is as 
flexible and thin as polish. It looks not only natural it also provides a strong and natural 
protection for the nails. 14 Days a fantastic gloss!

Shellac application - 45 minutes

Shellac French Manicure – 55 minutes
Shellac is also applied with the French manicure. 

Shellac Remover - 15 minutes
The Shellac remover wraps contain an integrated cotton pad. This prevents the fingers and 
skin from exposure to acetone, thus concentrating the acetone only on the nails.
No soaking or filing needed, Quick and efficient.

FOOT CARE 
Pedicure       - 45 minutes
Pedicure and nail varnish - 60 minutes
Foot massage     - 25 minutes
Cosmetic foot care    - 45 minutes
The foot care is inclusive cleaning and filing of the nails as well as a foot massage.
Cosmetic foot care, including nail varnish – 60 minutes

€ 65,00
€ 50,00
€ 35,00

€ 40,00

€ 47,50

€ 10,00

€ 50,00
€ 65,00
€ 35,00
€ 47,50

€ 60,00
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INDIVIDUELE BEHANDELINGEN  
(voor dames en heren)

INDIVIDUAL TREATMENTS  
(for men and women)

MAKE-UP
Complete dag make-up - 25 minuten
Complete dag make–up + ampul
Complete day make-up - 25 minutes
Complete day make–up + ampoule

Bruidsmake-up, inclusief proef make-up vanaf      
Bruidsmake –up en Bruidskapsel inclusief proef samen  
Bridal make-up, inclusive a trial make-up, starting from
Bridal make –up and Bridal hairstyle, including a trial of the two together
                                                       
VERVEN/EPILEREN
Verven van wimpers  
Verven van wenkbrauwen  
Verven van wimpers en wenkbrauwen  
Epileren 15 minuten  
COLOURING/ EPILATION
Colouring eyelashes 
Colouring eyebrows
Colouring eyelashes and eyebrows
Epilation 15 minutes

HARSBEHANDELINGEN
Harsen van de kin  
Harsen van de bovenlip  
Harsen van de kin en bovenlip 
Harsen van de bikinilijn  
Harsen van de onderbenen  
Harsen van de onder- en bovenbenen  
Harsen van de rug vanaf 
Harsen van de hele rug 

€ 35,00
€ 50,00

€ 125,00
€ 225,00

€ 15,00
€ 15,00
€ 27,50
€ 15,00

€ 15,00
€ 15,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 30,00
€ 55,00
€ 40,00
€ 60,00

WAXING TREATMENTS 
Waxing the chin
Waxing the upper lip
Waxing the chin and upper lip
Waxing the bikini area
Waxing the lower legs
Waxing the lower and upper legs
Waxing the back, starting from
Waxing the entire back
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ARRANGEMENTEN 
(even echt helemaal weg..)

ARRANGEMENTS 
(a moment for yourself..)

EXCLUSIEVE LA PRAIRIE ARRANGEMENTEN 
LA PRAIRIE HALVE DAGARRANGEMENT 
Een ochtend of middag genieten bij Beauty Oranje van o.a. een Cellular Hydrating Facial, een 
partiële lichaamsmassage, een KOH complete manicure en een complete dag make-up. Inclusief 
toegang tot Aqua & Sauna Oranje met gebruik van alle faciliteiten. 
EXCLUSIVE LA PRAIRIE ARRANGEMENTS
LA PRAIRIE HALF DAY ARRANGEMENT
Enjoy a morning or an afternoon at Beauty Oranje. Arrangement includes a Cellular Hydrating 
Facial, a partial body massage, a KOH complete manicure and a complete day make-up and access 
to Aqua & Sauna Oranje with use of all facilities.

LA PRAIRIE DAGARRANGEMENT 
Een hele dag genieten bij Beauty Oranje van o.a. een Cellular Hydrating Facial, een partiële 
lichaamsmassage, een KOH complete manicure, een crèmepakking, een lichaamspeeling en een 
complete dag make-up. Inclusief toegang tot Aqua & Sauna Oranje met gebruik van alle faciliteiten.
LA PRAIRIE DAY ARRANGEMENT
Enjoy a full day at Beauty Oranje. Arrangement includes a Cellular Hydrating Facial, 
a partial body massage, a KOH complete manicure, a cream pack, a body peeling and a complete 
day make-up and access to Aqua & Sauna Oranje with use of all facilities.

LA PRAIRIE DAGARRANGEMENT VOOR HEREN 
Een hele dag genieten bij Beauty Oranje van o.a. een Swiss Cellular Facial for Men, een partiële 
lichaamsmassage, een lichaamspeeling, een crèmepakking en een voetreflexzone- massage. Inclusief 
toegang tot Aqua & Sauna Oranje met gebruik van alle faciliteiten. 
LA PRAIRIE DAY ARRANGEMENT FOR MEN
Enjoy a full day at Beauty Oranje. Arrangement includes a Swiss Cellular Facial for Men, 
a partial body massage, a body peeling, a cream pack and a foot reflexology massage and access to 
Aqua & Sauna Oranje with use of all facilities.

LA PRAIRIE VIP DAGARRANGEMENT 
Een hele dag optimaal genieten bij Beauty Oranje van o.a. een Caviar Firming Facial, een partiële 
lichaamsmassage, een lichaamspeeling, een crèmepakking, een voetreflexzone- massage, een KOH 
complete manicure, een hoofdhuidmassage incl. wassen en föhnen en een complete dag make-up. 
Inclusief toegang tot Aqua & Sauna Oranje met gebruik van alle faciliteiten.
LA PRAIRIE VIP DAY ARRANGEMENT
Enjoy a full day at Beauty Oranje. Arrangement includes a Caviar Firming Facial 
a partial body massage, a body peeling, a cream pack, a foot reflexology massage, a KOH complete 
manicure, a scalp massage, including a hair wash and blow dry, a complete day make-up and access 
to Aqua & Sauna Oranje with use of all facilities.

€ 185,00

€ 275,00

€ 260,00

€ 365,00



Wassen, föhnen/watergolf kort haar
Wassen, föhnen/watergolf lang haar
Wassen, knippen, föhnen kort haar
Wassen, knippen, föhnen lang haar
Wassen, knippen, drogen vanaf
Wassen, knippen heren vanaf
Wassen, knippen kinderen tot 12 jaar
Opsteken kort haar
Opsteken lang haar
Permanent vanaf
Bruidskapsel vanaf
Bruidskapsel en Bruidsmake-up inclusief 
proef samen

Verven uitgroei
Verven lang haar
Kleurspoeling kort haar
Kleurspoeling lang haar
Hennakleuring vanaf
Coupe Soleil kort haar
Coupe Soleil lang haar
High lights vanaf

Haarmasker Rene furterer                                                                                                                
Okara, Astera, Comlexe 5 ampul   
  
Hoofdhuidmassage inclusief wassen en 
föhnen 

 
HAIRSTUDIO 

(voor dames en heren)
(for men and women)

€ 37,50
€ 50,00
€ 50,00
€ 57,50
€ 40,00
€ 35,00
€ 25,00
€ 40,00
€ 55,00
€ 125,00
€ 125,00
€ 225,00

€ 42,50
€ 52,50
€ 32,50
€ 42,50
€ 52,50
€ 52,50
€ 65,00
€ 25,00

€ 15,00
€ 15,00

€ 50,00

Great Hair Extensions -  Natural Straight  
  30cm  40cm  50cm  55/60cm
per stuk  €     3.00 €     3,25 €     3,50 €     4.00
50 stuks  € 150.00 € 162.50 € 175.00 € 200.00
100 stuks € 300.00 € 325.00 € 350.00 € 400.00
125 stuks € 375.00 € 406.25 € 437.50 € 500.00
150 stuks € 450.00 € 487.50 € 525.00 € 600.00

Wash, blow dry/water wave of short hair 
Wash, blow dry/water wave of long hair 
Wash, cut & blow dry of short hair 
Wash, cut, & blow-dry of long hair 
Wash, cut & dry from
Wash& cut for men from
Wash & cut for children up to 12 years of age
Hair up, short hair 
Hair up, long hair 
Perm from
Bridal Styling from
Bridal Styling and Bridal Make-up inclusive 
trial 

Colouring short hair 
Colouring long hair 
Colour & rinse short hair 
Colour & rinse long hair 
Henna colouring from 
Highlights (Coupe Soleil) short hair 
Highlights (Coupe Soleil) long hair 
Highlights from

René Furterer cure treatments
Okara, Astera, Comlexe 5 ampoule

Scalp massage, including wash & blow dry

per piece €     3.00 €     3,25 €     3,50 €     4.00
50 pieces € 150.00 € 162.50 € 175.00 € 200.00
100 pieces € 300.00 € 325.00 € 350.00 € 400.00
125 pieces € 375.00 € 406.25 € 437.50 € 500.00
150 pieces € 450.00 € 487.50 € 525.00 € 600.00
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OPENINGSTIJDEN

     Maandag   9.00 uur tot 18.00 uur
     Dinsdag   9.00 uur tot 18.00 uur
     Woensdag   9.00 uur tot 18.00 uur 
     Donderdag  9.00 uur tot 18.00 uur
     Vrijdag   9.00 uur tot 21.00 uur
     Zaterdag   9.00 uur tot 18.00 uur
     Zondag   9.00 uur tot 18.00 uur  

MASSEURS

     Maandag   -
     Dinsdag   9.00 uur tot 22.00 uur
     Woensdag   9.00 uur tot 22.00 uur 
     Donderdag  9.00 uur tot 22.00 uur
     Vrijdag   9.00 uur tot 21.00 uur
     Zaterdag   9.00 uur tot 22.00 uur
     Zondag   9.00 uur tot 22.00 uur  

Beauty & Hairstudio Oranje
Koningin Wilhelmina Boulevard 20

2202 GV Noordwijk aan Zee

Telefoon Beauty Oranje 071 367 6880
Telefoon Hairstudio 071 367 6882

Fax 071 367 6800

beautyoranje@hotelsvanoranje.nl
www.beautyoranjenoordwijk.nl

OPENING HOURS

     Monday   9.00 AM to 6.00 PM
     Tuesday   9.00 AM to 6.00 PM
     Wednesday 9.00 AM to 6.00 PM 
     Thursday   9.00 AM to 6.00 PM
     Friday   9.00 AM to 9.00 PM
     Saturday  9.00 AM to 6.00 PM
     Sunday   9.00 AM to 6.00 PM  

MASSEURS

     Monday   -
     Tuesday   9.00 AM to 10.00 PM
     Wednesday 9.00 AM to 10.00 PM 
     Thursday   9.00 AM to 10.00 PM
     Friday  9.00 AM to   9.00 PM
     Saturday   9.00 AM to 10.00 PM
     Sunday   9.00 AM to 10.00 PM  


