Petra Bakker-Verhoeven
Eikenlaan 12 5595 AG Leende
KvK nummer: 61534048

Tarievenlijst
Alle onderstaande behandelingen komen niet in aanmerking voor vergoeding
ziektekostenverzekeraars.
Behandeling

Prijs incl. BTW

Therapeutic touch (energetische behandeling van 15 min.)
Hand/nagelverzorging
Verwenzorg handen. Massage handen/onderarmen
Verwenzorg voeten. Massage voeten- en onderbenen
Verwenzorg compleet (uitgebreide schoonheidsverzorging van
gezicht, decolleté, handen/nagels. Massage nek en schouders)
Verwenzorg speciaal (aangepaste aanrakingsmethode met speciale
oliën voor het bieden van rust en comfort)

€ 15,00
€ 18,00
€ 24,00
€ 42,00

Tactiel Stimulering

€ 52,00

Ontspanningsmassage benen
Ontspanningsmassage nek/schouders
Ontspanningsmassage partieel (rug, nek,schouders en gluteus)
Ontspanningsmassage gehele achterzijde lichaam
Warm water schelpmassage (gehele lichaam)
Ontspanningsmassage gehele lichaam (voor en achterzijde)

€ 42,00
€ 36,00
€ 52,00
€ 57,00
€ 67,00
€ 95,00

Arrangement

Prijs incl. BTW

Arrangement Honingbij

€ 65,00

€ 49,00
€ 53,00

Honingmassage rug gevolgd door ontspanningsmassage achterzijde lichaam
Arrangement Werkbij

€ 70,00

Honingmassage benen voor- en achterzijde met ontspanningsmassage achterzijde
lichaam en benen voorzijde lichaam
Arrangement Cocon

€ 70,00

Borstelmassage voor en achterzijde lichaam, bodywrap en gezichtsmassage
Arrangement Pebbles
Ontspanningsmassage aangevuld met Hot Stonemassage

€ 70,00
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Arrangement Aarde

€ 47,00

Witte of groene leem pakking handen gecombineerd met hand- en voetverwenmassage
Arrangement Zon

€ 50,00

Witte of groene leempakking voeten en hand - en voetverwenmassage
Arrangement Maan

€ 55,00

Witte of groene leempakking voeten en handen aangevuld met hand - en
voetverwenmassage
Arrangement Roos

€ 75,00

Ontspanningsmassage achterzijde lichaam met warme rozenolie.
Tevens wordt gebruik gemaakt van warme halfedelstenen zoals rozenkwarts
en kristal. Geëindigd wordt met een gezichtsmassage met rozenolie.
Indien behandelingen op locatie geboden worden, bedragen de reiskosten € 0,30 per gereden km.
incl. BTW.
Voor bedrijven of instellingen die diensten van OMNIA willen afnemen geldt dat in overleg prijsafspraken gemaakt worden. Deze worden in een overeenkomst schriftelijk vastgelegd.
Denk voor een bijzonder cadeau eens aan een cadeaubon voor een verwenbehandeling of
massage!

