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Treat yourself to Babassu 
Welkom in de beauty store & spa voor fijnproevers. 

Ga op ontdekkingsreis en laat je verrassen in de wereld van Babassu. 

Of  je nu komt voor een effectieve en ontspannende behandeling, 

op zoek bent naar een bijzonder parfum of  een fijn cadeau:  

“You are in for a treat!”

SURPRISE!
Verras een ander

met onze Gift Card



BINDWEEFSEL BOOST € 52 
Intensiteit wordt opgebouwd naar huidbehoefte.                                                            

In combinatie met gezichtsbehandeling € 32
Bij boeking van kuur van 5 behandelingen, 6e behandeling gratis. 

THE POWER OF 3 (INSTANT FACELIFT) 75 min. € 105
 Snelle en zichtbare lift van de huid, dankzij een combi van bindweefselmassage,

 de Micro Current Jowl lift en het Detox masker van Perricone MD. 

THE POWER OF 4 (MAXIMUM RESULT) 90 min. € 138
Idem aan The Power of  3 maar nog intenser dankzij bindweefselmassage en 

Micro Current Jowl lift. De Radiance Lifting Peel heeft een 
verhelderende werking, het collageen masker zorgt voor 

contourverbetering en versteviging van de huid. 

Star treatments 





Face

COLD PLASMA 90 min. € 120
Cold Plasma is het ‘hero product’ van Perricone MD. Verstevigt, kalmeert en verbetert 

de huidstructuur. Reiniging, bindweefsel- en cool down-massage van gezicht, nek en schouders. 
In deze behandelingen schenken wij extra aandacht aan hals- en kaaklijn.

HIGH POTENCY 75 min. € 95
Een complete treat voor herstel van de jeugdige uitstraling en 

veerkracht, afgestemd op de persoonlijke huidconditie.

THE POWER OF 3 (INSTANT FACELIFT) 75 min. € 105
 Snelle en zichtbare lift van de huid, dankzij een combi van bindweefselmassage,

 de Micro Current Jowl lift en het Detox masker van Perricone MD. 

PERRICONE MD



DIAMOND LIFE INFUSION RITUAL 90 min. € 155
Voor ontspanning van de mimiek en lifting van de huid. 

Na een dieptereiniging met Glyco 3 Peel volgt een combi van meerdere 
massagetechnieken met een mix van aroma’s. 
Optimale huidconditie én pure ontspanning, 

dankzij de Diamond-producten.  

ESSENTIAL SHOCK (3D COLLAGEN) 90 min. € 125
Gaat vroegtijdige huidveroudering tegen en verstevigt intensief  met een 

cocktail van essentiële voedingsstoffen, triple collagen en isoflavonen.  
Voor een stevige, frisse, rustige huid met meer volume. 

INHIBIT FACELIFT 60 min. € 120
Minimaliseert expressielijntjes d.m.v. een zeer krachtige cocktail van actieve 

ingrediënten en transformeert de conditie van de huid. 
De huid verheldert, verstevigt en vernieuwt. 

NATURA BISSÉ 



VIT. C BOOST 75 min. € 85
Stevige energie-boost voor de huid met antioxidanten uit geconcentreerde 

vitamine C. Verheldert en herstelt de structuur.  
Het Soufflé Mask geeft een sterke hydratatie

THE CURE 60 min. € 85
Voor detox en structuurverbetering van de huid. Glyco 3 Peel en 

Enzym Therapy zorgen voor een zeer intensieve peeling.  
Ter afsluiting een ontspannende drukpuntmassage en lymfedrainage.  

RADIANCE (CUSTOM MADE) 60 min. € 79
Na een analyse van je huid, kiezen we samen de meest geschikte behandeling: 

• Oxygen: herstelt de vermoeide huid en verheldert
• Hydro: optimaliseert de vochtbalans
• Stabilizing: reguleert de talgproductie

• Comfort: kalmeert roodheid van droge en gevoelige huid

 



HELLO GLOW TREATMENT 50 min. € 58 
Peel, hydrate, relax... glow & go! 

Deze treat is speciaal ontwikkeld voor de jeugdige huid tot 25 jaar.
PIXI-producten zijn op basis van botanische ingrediënten.

PIXI

DERMALOGICA

PERFECT SKIN 70 min. € 85
Na een huidanalyse kiezen we samen de optimale productlijn. 

TEENAGE SKIN 45 min. € 49
Jonger dan 20? Na de dubbele reiniging, scrub, verwijdering van onzuiverheden  

en een masker, ziet je huid er weer fris, schoon en gezond uit. 
Zonder epileren. 

GREEN, GREENER, GREENEST 75 min. € 112 
100% natuurlijke, effectieve non toxic behandeling.

Zonder peeling € 80

TATA HARPER



Waxing 
Bovenlip of  kin € 16,50

Bovenlip en kin € 22
Wenkbrauw harsen € 16,50 

Oksels € 20
Onderarmen € 24

Onder- en bovenarmen € 30
Onder- of  bovenbenen € 34
Onder- en bovenbenen € 45

Bikinilijn € 25
Brazilian € 52

Rug  € 39
Borst € 34

Verven wimpers of  wenkbrauwen € 16,50
Verven wimpers en wenkbrauwen € 23,50
Wenkbrauwen verven en epileren € 28,50
Babassu brow (wax shaping + color) € 37

Epileren wenkbrauwen € 16,50
Milia’s verwijderen € 20 (per 15 min.)

Extra's



Electrical skin gym traint met kleine elektrische impulsen 
(micro current van CACI) de gezichtsspieren. Uniek, omdat er wordt 

gewerkt op een zeer lage frequentie (lager dan 1 hertz). 
De diepste huidlagen worden bereikt door een combinatie van 
ultrasone en micro current, die de productie van collageen 

en elastine bevordert.

• Fitnessprogramma voor de mimische spieren
 

• Versteviging van de contouren
 

• Zichtbare verbetering van de conditie en uitstraling van de huid
 

• Detox van de huid

• Optimaal resultaat met een kuur van circa 10 behandelingen

Skin gym 



Electrical skin gym traint met kleine elektrische impulsen 
(micro current van CACI) de gezichtsspieren. Uniek, omdat er wordt 

gewerkt op een zeer lage frequentie (lager dan 1 hertz). 
De diepste huidlagen worden bereikt door een combinatie van 
ultrasone en micro current, die de productie van collageen 

en elastine bevordert.

Skin gym 

FULL FORCE

• Full Face Fitness € 95 - kuur 10x € 890

• Push up your jowl & cheeks € 40 - kuur 10x € 350

• Lift your eyes & forehead € 40 - kuur 10x € 350

Een kuur bestaat uit minimaal 2 
en maximaal 3 behandelingen per week.

Skin gym beauty workouts

ADD ON:
Bindweefsel

boost
€ 32

 



Professional Peeling Program

NATURAL PEELING 30 min. € 75
Intensieve kruiden-peeling voor een 

huid met overmatige 
talgproductie, hyperpigmentatie, 

acne en verslapping. Deze peeling 
heeft geen verdunnende werking. 

De perfecte peeling voor iedereen die 
geen zuren-peeling wenst.

Kuur: 5 behandelingen 
(1 behandeling per 10 dagen)

RADIANCE LIFTING PEEL 30 min. € 49
Krachtige peeling op basis van zuren geschikt 

voor photo aging, anti aging en 
hyperpigmentatie. Tevens geschikt voor een 

ontstekingsgevoelige huid.
Kuur: 5 behandelingen (1 behandeling per week)

GLYCO 3 PEEL 30 min. € 49 
Ideale peeling voor herstel van structuur, energie  

en frisse glow. Deze peeling is op basis van 
fruitzuren.

 Kuur: 5 behandelingen (2 behandelingen per week)

  

Bij boeking en betaling van een volledige peeling 
kuur geldt 10% korting op de gehele kuur



SKINTENSIVE MICRODERMABRASION

Behandeling van fi jne lijntjes, grove poriënstructuur, 
acnélittekens en pigmentvlekken. Skin polishing is een krachtige microdermabrasie, 

die zorgt voor een frisse, stevige en egale huid. 

Kies na de kuur een maandelijkse onderhoudsbehandeling 
voor een blijvend en zichtbaar resultaat.

Per behandeling  € 88
Kuur (4 behandelingen) € 325
Kuur (8 behandelingen) € 635 ADD ON:

Bindweefsel
boost
€ 32

 



BABASSAGE 60 min. € 85
Van top tot teen ontspannen, dankzij deze massage met een mix van warme oliën. 

Ter afsluiting een heerlijke hoofdhuidmassage.

RUBBER NECK 25 min. € 43
Ontspannende rug-, nek- en schoudermassage.

BABY LOVE 45 min. € 69
Zwangerschapsmassage, die spieren en gewrichten ontspant, de vocht- en bloedcirculatie 

stimuleert en rugpijn tegen gaat. Moeder én baby komen volledig tot rust.

Body

ULTRA TONE & TIGHTEN € 80
Pakt gericht cellulite aan en verstevigt de contouren van benen en billen met een 

combi van cupping, bindweefselmassage en Microcurrent Cellulite 
Massage met laagfrequente elektro-impulsen. 

Kuur 10 behandelingen (2 per week) € 720

AROMATHERAPY ASSOCIATES



BABASSAGE 60 min. € 85
Van top tot teen ontspannen, dankzij deze massage met een mix van warme oliën. 

Ter afsluiting een heerlijke hoofdhuidmassage.

RUBBER NECK 25 min. € 43
Ontspannende rug-, nek- en schoudermassage.

BABY LOVE 45 min. € 69
Zwangerschapsmassage, die spieren en gewrichten ontspant, de vocht- en bloedcirculatie 

stimuleert en rugpijn tegen gaat. Moeder én baby komen volledig tot rust.

Maak een 
geurentrip en kies 
de essentiele olie

die bij je past.





FAB FEET € 65
Intensieve pedicure met knippen, vijlen en mechanische eeltverwijdering.  

Desgewenst aandacht voor likdoorns of  kalknagels.  
Ter afsluiting een verkwikkende voetmassage. Als service worden de nagels mooi gelakt. 

HAPPY FEET 45 min. € 39 (alleen in filiaal Leiden)
Neem plaats in onze voetenbar voor een verzachtende soak,  

verkwikkende scrub en een heerlijke voetmassage. 
De nagelriemen worden getrimd en de nagels verzorgd. 

Als service worden de nagels mooi gelakt. 

MAGNIFICENT MANICURE € 35
Volledige verzorging van de handen, inclusief  het vijlen van de nagels en verzorgen 
van de nagelriemen, peeling en massage. Als service worden de nagels mooi gelakt. 

MINI MANI € 17,50 
Vijlen en kleurlak 

Hand & Foot

ADD ON:
Paraffine dip: € 15
French lak: hand
of  voet € 15,50





Make up
Make up-advies of  party make up € 45

(bedrag vervalt bij aankoop van 2 producten) 

Beautiful Bride 
(proef  & bruids-make up) € 98

Giftcard

Treat someone else 
with a babassu

Get to know us...

www.babassu.nl



www.babassu.nl 

Wassenaar
Langstraat 13-15

2242 KJ Wassenaar
070 511 5751

wassenaar@babassu.nl

Amsterdam Zuid 
Cornelis Schuytstraat 40 

1071 JK Amsterdam 
020 471 5148

amsterdam-zuid@babassu.nl

Den Haag
Dagelijkse Groenmarkt 30

2513 AL Den Haag 
070 360 8965

denhaag@babassu.nl

Leiden 
Nieuwe Rijn 60 
2312 JH Leiden 
071 514 9207

leiden@babassu.nl

Amsterdam Centrum 
Spuistraat 207 

1012 VN Amsterdam 
020 854 5126 

amsterdam-centrum@babassu.nl


