
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kennis maken met Vitaal/RosaLife
incl.uitleg RosaLife en folders naar keuze (ook via mail).
Voortraject; uitgebreide gezondheidscheck, incl. Intakegesprek en PLA
Na mininmaal 2 mnd kun je starten met de RosaLife menu's.
Start RosaLife menu's (€ 85,00 p.mnd.)
incl. menu's, en 6x 30 min. (E-) coachingsgesprekken.
Verlenging RosaLife menu's  (€ 75,00 p.mnd.)
incl. menu's en 6x 30 min. of 3x 60 min. (wandel/E-) coachingsgesprekken.
Verlenging RosaLife menu's/stabilisatie
incl. (laatste) menu's en 2x 30 of 1x 60 min. (wandel/E-) coachingsgesprekken.
3x RosaLife menu's ter kennismaking
3 persoonlijk op maat gemaakte menu's gericht op reductie vet%, 
wordt in mindering gebracht bij start RosaLife.
Stabilisatie/(E-) consult nà RosaLife traject
incl. Wegen/meten, aanbeveling min. 2x per jaar.
Herstart met huidige RosaLife menu's nà RosaLife traject
incl. Wegen/meten en 1x 30 min. begeleiding bij herstart. 
Wandelcoachsessie/stabilisatie nà RosaLife 
incl. Wegen/meten en voor aanvang en kopje koffie/thee op locatie.
 
Hydra Clean wellness
Reinigende en ontspannende behandeling met het Hydra Clean apparaat.
Eye Logic 
Innovatieve oogbehandeling; werkt liftend en verstevigend, geeft glans.
Aromatic Visage 
Totale ontspanning van de huid met Etherische oliën en speciaal masker, incl. ontharen.
Hydradermie Youth 
Verjongende behandeling door het stimuleren van de cellulaire activiteit, Dynamische 
Ionisatie verhoogd de biologische celactivit, gevolgd door warmtegeleiding om de 
celenergie te verhogen, incl. ontharen.
Hydra Peeling met Hydrabrasion 
Huidvernieuwende behandeling d.m.v. mechanische peeling, incl. ontharen.
Hydradermie Lift met Lift Summum
Een verstevigende- en Liftende behandeling, kan in kuurverband, zeer geschikt na het 
afslanken, incl ontharen.
Hydradermie Youth Age Logic met Lift Yeux
Anti-Aging gelaatbehandeling gecombineerd met Oog-Lift, kan in kuurverband, een 
verstevigende huidbehandeling, geschikt voor na het afslanken.
 
Optie: bij los consult 1 behandeling naar keuze en tijdens volgen van Rosalife onbeperkt behandelingen naar keuze te boeken. 
Offerte op maat; indien gewenst op locatie en/of E-coaching, incl. km vergoeding (0,19 ct per km).
 

Tarieven Behandelingen Guinot Duur Prijs
Deel-/Wellnessbehandeling
Hydra Clean Jeugdbehandeling t/m 21 jaar 30 min. € 25,00
Reiniging en peeling van het gelaat met dieptereiniging en verzorging.
Hydra Clean Deelbehandeling 30 min. € 40,00
Reiniging met het Hydra Clean apparaat, speciaal voor de onreine en/of normale huid,
kan ook ingezet worden als een tussentijdse behandeling en voor een lowbudget.
Hydra Clean Basisbehandeling 40 min. € 54,00
Complete behandeling van het gelaat met het Hydra Clean apparaat.
Aromatic Visage 45 min. € 61,00
Totale ontspanning van de huid door de speciale, extra lange massage met
Etherische oliën en speciaal masker.
Oogbehandeling
Drainage Yeux 10 min. € 23,50
Draineren (vocht afvoeren) rondom het oogcontour, als voor-en nabehandeling
van een ooglidcorrectie of als tussentijdse behandeling.
Eye Logic 40 min. € 55,00
Innovatieve behandeling van het oogcontour, afvoeren van afvalstoffen, insluizen van
anti-aging werkstoffen, werkt verstevigend en liftend, geeft glans aan het oogcontour.
Huidverbetering en Anti-Aging
Beauté Neuve Dubbele Peeling 45 min. € 71,00
Exfoliërende behandeling met fruitzuren en vit. C voor een heldere en
stralende teint, zeer geschikt als voorjaarsbehandeling.
Liftosome 45 min. € 71,00
Liftende en ontspannende behandeling met een modellerend warmtemasker,
verrijkt met Pro-collageen en vit. C.
Hydradermie Dubbele Ionisatie 60 min. € 73,00
Dè Sterbehandeling van Guinot, brengt uw huid in Topconditie voor ieder
schoonheidsdoel. Ionisatie: insluizen van werkstoffen naar de diepere huidlagen,
gevolgd door een dampbehandeling.
Hydradermie Dubbele Ionisatie Plus 70 min. € 77,00
Deze Sterbehandeling is speciaal bedoeld voor de huid die wat extra’s kan gebruiken;
speciale Gels en Serums voor de verschillende Zone’s van de huid aangepast aan het
seizoen, bv. Longue Vie Soleil als voor-en nabehandeling na een (zon)vakantie.
Hydradermie Age Logic Dubbele Ionisatie 75 min. € 83,00
Een exclusieve Anti-Aging Behandeling met uitsluitend producten uit de Prestige Lijn:
Age Logic, incl. Serums.
Hydradermie Lift 75 min. € 83,00
De Hightech Liftende Behandeling van gelaat en hals, een natuurlijke Face Lift, incl. 
Serums.
Age Summum 60 min. € 85,00
Een Anti-Aging Huidverbeteringsmethode gericht op Regeneren-VerstevigenGlans
herstellen.
Microdermabrasie Diamond Peel Behandeling 70 min. € 85,00
Een manier van Peelen door Diamanten opzetstukjes, de bovenste huidlaagjes
worden verwijderd waardoor de onderliggende huidlagen worden gestimuleerd tot
het aanzetten van aanmaak van Collageen en Elastine, incl. Masque Éclat Lifting.

120 min. € 125,00
 

3 mnd. € 225,00
 
 

30 min. €   34,50
 
30 min. €   34,50
 
45 min. €   37,50
 
 

15 min.     Gratis
 
30 min. €   34,50
 
45 min. €   49,50
 

75 min. €   79,50
 

1 mnd. €   64,50
 
 
 
 
 
 

30 min. €   39,00
 
 40 min. €   57,00
i.c.m. consult                  
 50 min. €   67,00
i.c.m. consult                
 60 min. €   77,00
i.c.m. consult                 
 

60 min. €   77,00
i.c.m. consult                  
 

Duur Prijs
 

3 mnd. € 255,00
 

1 mnd. €   80,00
 

120 min. € 125,00
 

80 min. € 107,00
i.c.m. consult                 
 

i.c.m. consult                  €   34,00

€   51,00

€   61,00

€   71,00

€   71,00

€   94,00

Tarieven vanaf 1 november 2018

Lelieberg 2     4708 LK Roosendaal     Tel. +31 6 22504915
E-mail: info@labeautebelleza.nl     www.labeautebelleza.nl

 

80 min. € 107,00
i.c.m. consult €   94,00

 
Kennis maken met Vitaal
incl. Uitleg en Folders naar keuze (ook via mail).
Wegen/meten/BRAVO check
Wegen is weten! BRAVO check volgens de Hartstichting.
Voedingsanalyse 
Uitleg van voedingsgewoontes en voedingsadviezen voor nu.
Voedingsanalyse, wegen/meten
Uitleg gezonde voeding, incl. wegen en meten.
Voedingsanalyse, wegen/meten, BRAVO check
Totale gezondheidscheck, kan in mindering worden gebracht bij start RosaLife.
Voortraject; uitgebreide gezondheidscheck incl. Intakegesprek en PLA
Wordt eventueel in mindering gebracht bij start RosaLife, 2x 60min.
Coaching na voortraject
Wegen/meten, 2x 30 of 1x 60min. (wandel)coachsessie, incl. 1x vb menu.
Coaching na voortraject
Wegen/meten, 4x 30 of 2x 60min. (wandel)coachsessie, incl.2x vb menu.
Wandelcoachsessie
incl. Wegen/meten voor aanvang en kopje koffie/thee op locatie.
Extra consult/(wandel)coaching/E-coaching (pas-op-de-plaats-aanpak)
incl. Wegen/meten voor aanvang en kopje koffie/thee op locatie.
Extra consult/(wandel)Coaching/E-coaching (pas-op-de-plaats-aanpak)
Inzetbaar wanneer er (extra) behoefte is aan coaching, incl. wegen/meten.
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Belleza/Vitaal Behandelingen voor Ontspanning

Vitaal
 

60 min. €   64,50
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Tarieven Behandelingen RosaLife/Vitaal en Ontspanning  
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Tarieven Behandelingen Guinot Duur Prijs
Deel-/Wellnessbehandeling
Hydra Clean Jeugdbehandeling t/m 21 jaar 30 min. € 25,00
Reiniging en peeling van het gelaat met dieptereiniging en verzorging.
Hydra Clean Deelbehandeling 30 min. € 40,00
Reiniging met het Hydra Clean apparaat, speciaal voor de onreine en/of normale huid,
kan ook ingezet worden als een tussentijdse behandeling en voor een lowbudget.
Hydra Clean Basisbehandeling 40 min. € 54,00
Complete behandeling van het gelaat met het Hydra Clean apparaat.
Aromatic Visage 45 min. € 61,00
Totale ontspanning van de huid door de speciale, extra lange massage met
Etherische oliën en speciaal masker.
Oogbehandeling
Drainage Yeux 10 min. € 23,50
Draineren (vocht afvoeren) rondom het oogcontour, als voor-en nabehandeling
van een ooglidcorrectie of als tussentijdse behandeling.
Eye Logic 40 min. € 55,00
Innovatieve behandeling van het oogcontour, afvoeren van afvalstoffen, insluizen van
anti-aging werkstoffen, werkt verstevigend en liftend, geeft glans aan het oogcontour.
Huidverbetering en Anti-Aging
Beauté Neuve Dubbele Peeling 45 min. € 71,00
Exfoliërende behandeling met fruitzuren en vit. C voor een heldere en
stralende teint, zeer geschikt als voorjaarsbehandeling.
Liftosome 45 min. € 71,00
Liftende en ontspannende behandeling met een modellerend warmtemasker,
verrijkt met Pro-collageen en vit. C.
Hydradermie Dubbele Ionisatie 60 min. € 73,00
Dè Sterbehandeling van Guinot, brengt uw huid in Topconditie voor ieder
schoonheidsdoel. Ionisatie: insluizen van werkstoffen naar de diepere huidlagen,
gevolgd door een dampbehandeling.
Hydradermie Dubbele Ionisatie Plus 70 min. € 77,00
Deze Sterbehandeling is speciaal bedoeld voor de huid die wat extra’s kan gebruiken;
speciale Gels en Serums voor de verschillende Zone’s van de huid aangepast aan het
seizoen, bv. Longue Vie Soleil als voor-en nabehandeling na een (zon)vakantie.
Hydradermie Age Logic Dubbele Ionisatie 75 min. € 83,00
Een exclusieve Anti-Aging Behandeling met uitsluitend producten uit de Prestige Lijn:
Age Logic, incl. Serums.
Hydradermie Lift 75 min. € 83,00
De Hightech Liftende Behandeling van gelaat en hals, een natuurlijke Face Lift, incl. 
Serums.
Age Summum 60 min. € 85,00
Een Anti-Aging Huidverbeteringsmethode gericht op Regeneren-VerstevigenGlans
herstellen.
Microdermabrasie Diamond Peel Behandeling 70 min. € 85,00
Een manier van Peelen door Diamanten opzetstukjes, de bovenste huidlaagjes
worden verwijderd waardoor de onderliggende huidlagen worden gestimuleerd tot
het aanzetten van aanmaak van Collageen en Elastine, incl. Masque Éclat Lifting.


