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Huidanalyse 

Huidanalyse+ ~  30 min.          GRATIS 

                                                

Iedereen heeft er baat bij om 1 keer per seizoen de huid grondig te laten analyseren.  Enkel zo kan jij de 

best mogelijke behandeling krijgen én deze analyse is voor jou een perfecte leidraad bij het gebruik van 

de producten die op dat moment bij jou passen. 

De analyse bestaat uit een intakegesprek en gedetailleerde analyse met een camera die daar begint waar 

het blote oog aan zijn grenzen stoot.  Deze analyse en de daarmee gemaakte beelden kan je zelf mee 

volgen op het scherm en zelf vergelijken met ofwel een aantal referentie-beelden ofwel met statistieken 

van mensen van gelijke leeftijd, geslacht, huidtype, .... 

Het eindresultaat van deze analyse is echt spectaculair.  Je krijgt al de onderstaande punten mee naar 

huis: 

• een geprinte versie van jouw volledige analyse 

• een unieke en persoonlijke SkinCode (die mee op jouw verslag staat), waarmee je steeds jouw 

resultaat online kan bekijken 

• een voorstel van welke producten ideaal voor jouw huid op dat moment zijn 

• een voorstel van een thuis-behandel-plan: hoe jij jouw huid 's morgens en 's avonds optimaal kan 

verzorgen.  Het mooie is dat er hier een volledig weekplan wordt opgesteld. 

 

  



3 
 

 

Gelaatsverzorging 

Intensieve gelaatsverzorging  ~  1u30         65,-    

Deze verzorging is de basis van alles op het gebied van gelaatsverzorging bij White-orchid.  Deze 

behandeling is super-compleet, gebruikt een grote dosis actieve bestanddelen en biedt een zeer 

intensieve werking volledig afgestemd op jouw huid. Deze verzorging bestaat oa uit: 

• dieptereiniging en peeling: de huid wordt op een zachte maar diepe en 

intensieve manier gereinigd. Onze reinigingsproducten bevatten actieve 

huidverzorgende eigenschappen, wat hen zo uniek maakt. De huid wordt 

hier ontvankelijk gemaakt voor de werkzame stoffen. 

• wenkbrauwen worden altijd ook terug mee in vorm gebracht. 

• serum-boost: een belangrijke stap waar hoog geconcentreerde serums 

worden gebruikt die worden ingesluisd met ultrasoon-techniek om een nog hoger 

penetratievermogen (en dus beter resultaat) te bereiken. 

• bindweefsel-, schouder- en decolletémassage gevolgd door een hoofdhuidmassage. Dit is het 

absolute hoogtepunt van jouw ontspanningsmoment. 

• aangepast masker: het maker heeft kalmerende en herstellende werking voor de huid.  

• lotion: voor de PH-waarde te herstellen. 

• tot slot wordt er een beschermlaag aangebracht d.m.v. een dagcrème, en ook de lippen 

worden terug gevoed. 

Relaxerende gelaatsverzorging  ~  2u       95,- 

Jouw ideaal ontstressingsmoment! 

Deze verzorging begint met een massagevoetbad. Daarna volgt een heerlijke ontspannende nek-, 

schouder-, en rugmassage, gevolgd door een intensieve gelaatsverzorging in combinatie met een 

voetenmassage.  

Mini gelaatsverzorging  ~  60 min.        50,- 

 

Dit is de ideale gelaatsverzorging voor mensen met weinig tijd.  Het bevat (bijna) alle onderdelen van de 

intensieve gelaatsverzorging, uitgezonderd de uitgebreide gelaatsmassage. 

De verzorging bestaat oa uit: reiniging, wenkbrauwen epileren, dieptereiniging, peeling, verwijderen van 

onzuiverheden, aangepaste ampul, aangepast masker, ultrasoon-techniek, oogcrème en aangepaste 

dag- of nachtcrème.  
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Huidverbetering - Acne 

Acne – behandeling ~ 60 min        55,- 

Wat is acne? 

Acne is een ontsteking van de talgkliertjes in de huid. Hierdoor ontstaan mee-eters, puistjes of pukkels. Deze 

huidaandoening komt vooral voor op plekken waar veel talgkliertjes zitten, zoals op je rug en gezicht (met name je 

voorhoofd en kin). Als de poriën verstoppen kan de talg opgestapeld worden in de talgklieren en vervolgens gaan 

ontsteken. 

Het is een veelvoorkomende huidaandoening. Door acne kunnen mensen zich soms diep ongelukkig voelen en 

zich beginnen isoleren waardoor ze zich eenzaam voelen. 

Gelukkig kunnen we acne goed behandelen. 

Oorzaken van acne 

Er is nooit één oorzaak alleen voor acne. Acne ontstaat door een combinatie van erfelijke aanleg, hormonale 

veranderingen, voeding en levensstijl. 

Hoe gaan wij te werk 

• We starten met een intakegesprek en huidanalyse zo kunnen we juist werken op de noden van de huid. 

• Uitleg over het plan van aanpak.  

• Voor een optimaal resultaat verwachten wij dat je onze adviezen opvolgt, denk aan huidverzorging- en 

voedingsadvies. Je verkrijgt het beste resultaat als wij goed samen werken, ons doel is om de acne zo snel 

mogelijk onder controle te krijgen. 

Behandeling  

• je huid wordt gereinigd met een aangepaste reiniging en dieptereiniging 

• er wordt een zuiverende peeling aangebracht. Deze gaat de onzuiverheden los weken zodat wij deze 

gemakkelijker kunnen verwijderen 

• verwijderen van onzuiverheden 

• RF (RadioFrequentie) behandeling. Dit is volledig pijnloos. RF zorgt voor een sneller herstel van de acne 

• aangepast serum en herstellende crème  

• aanbrengen van zonnebescherming 

• advies hoe je huid thuis te verzorgen 
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Huidverbetering - Chemische peeling 

Wat is een chemische peeling? 

Een chemische peeling is een techniek die wordt gebruikt om de textuur van de huid te verbeteren en gladder te 

maken. Chemische peelings zijn bedoeld om de buitenste laag van de huid te verwijderen (ofwel exfoliëren) en de 

cellen van de onderste huidlaag te activeren. Hierdoor krijgt de huid haar elasticiteit en vitaliteit terug.  

Dit is dus uitermate geschikt voor het behandelen van fijne lijntjes, rimpels, zonneschade, doffe/droge/vette huid, 

pigmentvlekken, acne, …  Het resultaat van een chemische peeling is goed zichtbaar. De huid zal er na een week 

jonger en frisser uitzien. Wat niet wil zeggen dat je het verouderingsproces stop zet! Je zet het met deze 

behandeling een stapje terug! 

Afhankelijk van jouw huid en de gewenste resultaten werken wij met een zachtere, mildere enzymatische peeling, 

ofwel een chemische peeling die dieper in de huid werkt. 

Hoe gaan wij te werk 

• We starten met een intakegesprek en huidanalyse zo kunnen we juist werken op de noden van de huid. 

• Uitleg over het plan van aanpak. 

• Voor een optimaal resultaat gaan wij kijken welke producten je dient aan te schaffen voor thuis te 

gebruiken om een optimaal resultaat te behalen. 

• Het (gratis) intakegesprek en huidanalyse gebeurt een week voor de behandeling.  Zo kan jij je huid 

voorbereiden voor een optimaal resultaat van de behandeling. 

De behandeling 

• je huid wordt gereinigd en voorbereid op de peeling 

• de peeling wordt aangebracht en nadien geneutraliseerd 

• een aangepast serum en een recovery bio-cellulose masker 

• vitamine serum en een herstellende crème 

• aanbrengen van zonnebescherming 

• advies hoe je huid thuis te verzorgen 

Medik8 Super Facial Peel ~ 50 min        70,- 

Reiniging, enzymatische peeling, reinigen, massage, Bio-Cellulose masker, aangepast serum, beschermende crème.  

Medik8 Chemische Peel ~ 45 min        90,- 

Zie stappenplan van chemische peeling 

- eenmalige behandeling  80,00 

- kuur behandeling v.a. 3 keer (per behandeling)  70,00 
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Huidverbetering – RadioFrequentie - therapie 

Radiofrequentie therapie 

Wil je jouw gelaat een echte boost geven zonder te snijden, spuiten, of wat dan ook?  Dan is de 

radiofrequentiebehandeling de ideale toevoeging aan jouw gelaatsverzorging.  Je kan kiezen tussen een 

of meerdere zones.  Radiofrequentie therapie is vooral aangewezen bij: 

• huidverjonging 

• lifting van slappe huid en/of wenkbrauwen 

• couperose, acne, rimpels, vochtophopingen, wallen en donkere kringen 

• strakker maken van de kin- en kaaklijn 

De behandeling is pijnloos, integendeel, de huid wordt gemasseerd met een toestel dat specifieke 

radiofrequenties uitzendt die in de huid worden omgezet in een aangename warmte. Hierdoor komen 

er Heat Shock Proteins vrij. De golven werken in op de lederhuid die voor de collageen-elastine structuur 

zorgen, en zelfs tot in het onderhuids vetweefsel gaan. De werking van de fibroblasten worden weer 

goed op gang gebracht. Fibroblasten zorgen voor de productie van collageen, elastine en hyaluronzuur, 

wat de bouwstof van de huid is. De huid wordt hierdoor dus weer steviger en compacter. 

Enkele voordelen van de radiofrequentie therapie zijn: 

• bijzonder effectief en snel resultaat 

• éénmalige behandeling of als een kuur 

• volledige gezichtsbehandeling of deelbehandeling 

• geen rode of geïrriteerde huid 

Radiofrequentie therapie – volledige behandeling     80,- 

De verzorging bestaat oa uit: reiniging, wenkbrauwen epileren, dieptereiniging, peeling, verwijderen van 

onzuiverheden, aangepast serum, radiofrequentietherapie op de 4 zones en aangepaste herstelcrème.  

Radiofrequentie therapie bij mini of intensieve gelaatsverzorging 

De radiofrequentie therapie kan ook toegevoegd worden aan een mini of intensieve gelaatsverzorging.  

In dat geval onderscheiden we 4 dan verschillende behandel zones: 

• wenkbrauwen & voorhoofd 

• ogen & wallen 

• mond & kaaklijn 

• hals 

Meerprijs voor 1 zone           10,- 

Meerprijs voor 2 zones           18,- 

Meerprijs voor 3 zones           24,- 

Meerprijs voor 4 zones           30,-  
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Epilaties 

Algemeen 

De ontharingen bij White-orchid voeren wij uit met speciale harssoorten.  Het is van belang dat de juiste 

harssoort op de juiste temperatuur op het juiste lichaamsdeel wordt gebruikt.  Zo kunnen mogelijke 

irritaties tot een minimum beperkt worden.  Na de ontharing brengen wij ook steeds een verzachtende 

crème aan. 

Modelleren 

Wenkbrauwen modelleren met pincet                    12,- 
Wenkbrauwen bijwerken  (3 à 4 wekelijks)        8,- 

Harsen 

Volledig gelaat (wenkbrauwen & bovenlip & kin & wangen & zijkant gelaat)   30,-
Wenkbrauwen + bovenlip + onderlip + kin        25,- 
Bovenlip + onderlip + kin          20,- 
Wenkbrauwen of bovenlip              8,- 
Onderlip of kin             8,- 

Rug of borst of buik of schouders         20,-  

Oksels                10,- 
Onderarmen            12,- 

Volledige benen           30,-
Bovenbenen            20,- 
Onderbenen  + achterzijde dijen         20,- 
Onderbenen (met knie)          10,- 
Hand & vingers of voet & tenen         8,- 

Bikini - lijn sliprand (enkel voor haar)        20,- 
Bikini - lijn streepje (enkel voor haar)        22,- 
Brazilian (enkel voor haar)          25,- 

Verven 

Verven wimpers           20,- 
Verven wenkbrauwen          20,- 
Verven wenkbrauwen & wimpers         30,- 

Wimperlifting 

Wimpers liften + verven          50,- 

Wimpers liften + verven  en wenkbrauwen verven      60,- 
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Handverzorging 

Manicure            20,- 

Om de 2 weken deze verzorging en op korte tijd zijn je nagels weer sterk! 

Cuticle remover, vijlen, verzorgend nagelbadje, verzorgen nagelriemen, indien nodig eelt verwijderen, 

nagels polieren, nagelolie, base coat en handcrème. 

Spa – verzorging             35,- 

Deze verzorging geeft een ware lifting aan uw handen. Uw handen, die dagelijks aan heel wat 

negatieve invloeden worden blootgesteld, worden hier in paraffine gehuld, zij worden hierdoor voelbaar 

zachter en steviger. 

Ideaal tegen droge handen en winterhanden en verzachtend tegen reuma. 

Manicure, handscrub, handmasker, warme paraffine en handmassage. 

Extra’s bij uw manicure 

Lakken               10,-  

 
 

 

 

 

Het is belangrijk dat we mooi verzorgde handen en nagels hebben. 

De handen zijn immers het eerste contact dat gelegd wordt  

zowel bij zakelijke als bij huiselijke ontmoetingen.  

Verzorgde handen zal uw zelfvertrouwen versterken,  

en een goede indruk nalaten. 
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Voetverzorging 

Esthetische pedicure          20,- 

Knippen, vijlen, verzorgen nagelriemen, hielrasp, massage met voetcrème. 

Medische  pedicure          25,- 

Knippen, vijlen, verzorgen nagelriemen, behandeling eelt, likdoorns, verzorgen van afwijkingen aan de 

nagels, massage met voetcrème. 

Aroma relax voetenmassage         20,-          

Er zijn veel stresspunten in je voeten, door deze heerlijke massage voel je je weer vitaler. Heerlijk in 

combinatie tijdens een gelaatsverzorging. 

Massagevoetbad en heerlijke voetmassage. 

Spa – verzorging            45,- 

Ideaal tegen droge voeten, kloven en vermoeide voeten, je loopt als het ware op wolken na deze 

behandeling 

Massagevoetbad, medische pedicure, voetscrub, voetmassage met zeer rijke crème die daarna gewikkeld 

worden in  warme paraffine. 

Extra’s bij uw pedicure 

Per 15 min. extra pedicure (indien > 30 min)           8,- 

lakken (primer,basis-, 2x gekleurd-, topcoat en sneldroger)         10,-  
 

 

Probeer je eens te realiseren hoeveel kilometers 

in het leven door jouw voeten worden gedragen. 

Hierdoor kan je te maken krijgen met allerlei ongemakken 

zoals eelt, likdoorns, ingegroeide nagels etc. 

White-orchid kan je hiermee helpen, 

niet alleen om te verzachten maar ook om te voorkomen. 
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Rugbehandelingen 

Rugscrub  ~  20 min.           25,- 

Je rug is een plaats waar je zelf niet goed bij kunt. Daarom is er  onze heerlijke rugscrub! Na de scrub 

wordt je huid terug gevoed met een aangepaste bodycrème. 

Ontspannende nek- schouder- en rugmassage  ~  30 min.    35,- 

Een heerlijke massage met warme aromaolie. Heerlijk in combinatie met een gelaatsverzorging! 
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Cadeaubonnen 

 

Cadeaubonnen zijn verkrijgbaar 

voor een product, een behandeling,  

een kuur of een bepaald bedrag. 

Je kan deze ook  

per email of telefonisch bestellen  

EN  

ontvangen per post of email. 
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