




Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze ook,

zonder voorafgaande schrijftelijke toestemming van de uitgever. Piepers Marijntje

Cityzen

Uw referentie voor schoonheid, huidverbetering, anti-aging met een link naar algemeen welzijn.
Een hemels feelgood adres in een uniek en stijlvol kader.

Persoonlijke aandacht, deskundig advies en begeleiding komen hier op de eerste plaats
U vindt hier pure rust en balans.

Marijntje heet u van harte welkom.



Schoonheid met natuurcosmetica Yon-Ka

30’ Escale Beaute*

BEAUTY EXPRESS

60’ Soin Purete

75’ Grand Classique*

DIEPREINIGEND & HERSTELLEND

€ 45,00

€ 70,00

€ 85,00

* Inbegrepen schouder-, nek-, gelaat-, arm-, en 
handmassage, hals-, décolleté-, en oogcontour 
verzorging, dynamiserende ontwaking.

Huidanalyse met de skin scanner voor een diepere 
kijk in de huid met beautytalk.
(bij eerste bezoek voor uw gelaatsbehandeling)

Schoonheidspauze verzorgend en doeltreffend met de 
meest actieve geuren van Yon-Ka.
Een ware boost voor uw huid.
Aanrader ook samen met je lichaamsmassage naar 
keuze, een bestseller.

Probleemhuid met  neiging tot comedonen en 
ontstekingen, zuiverend en balansherstellend.

De referentieverzorging van Yon-Ka, exclusieve diepe 
reiniging op een zachte en efficiënte wijze, gelijktijdig 
verzorgend, ontstekingsremmend en herstellend.

Yon-Ka gelaatsbehandelingen gaan een stap verder dan 
de meeste traditionele verzorgingen. De fyto-aromatische 
werkstoffen samen met de persoonlijke en professionele 
aanpak dragen bij tot een onmiddellijk resultaat.

Yon-Ka is een eigentijdse cosmeticalijn reeds 60 jaar 
wereldwijd op de markt zonder chemische filters,
siliconen of parabenen, natuurlijk verwerkt en waar 
mogelijk biologisch geteeld.
Met regelmaat, aanvulling van de allernieuwste trendy 
technieken en producten voor uw behandelingen bij 
Cityzen en thuisverzorging.

U voelt zich ontspannen en zichtbaar jonger.

75’ Vital Defence* € 90,00
Preventieve verzorging tegen algemene 
huidveroudering (bestrijdt de vrije radicalen).



75’ Hydralessence*

INTENSE HYDRATATIE

€ 90,00
Intensief vochtinbrengende verzorging met een duo 
gelaatsmasker, voor de meest gevoelige huid.
(couperose, rosacea en elke vorm van irritatie)

* Inclusief en naar eigen wens, op het einde van uw gelaatsbehandeling, aanbrengen van uw aangepaste fond de teint + blush.

75’ Alpha Vital*

75’ Optimizer*

       BUSTE-, & DÉCOLLETÉBEHANDELING
75’ Time Resist*

50’ SOINS PURITÉ RUGBEHANDELING

ANTI-AGING

€ 95,00

€ 95,00

€ 95,00
€ 75,00

€ 79,00

Huidcelvernieuwend en gladmakend
(open poriën, droogtelijntjes, dehydratatie,
littekens ex-acné) fruitzurenbehandeling. 
Als kuurbehandeling 4 x per maand.

Verstevigend en huidopspannend.
(bij verslapping van de hals-, en huidcontouren)

Extra versteviging,
vermindering van lijntjes, striemen.
Bijzonder resultaat, zalige verzorging tijdens uw 
gelaatsbehandeling.

Gladstrijkende en sterke anti-rimpel behandeling.
(extra hydratatie en voeding) fruitzurenbehandeling.
Als kuurbehandeling 4 x per maand.

Diepreinigend en huidherstellend, efficiënt bij 
onzuiverheden op de schouders en rugzone.

75’ Essential white* € 95,00
Verhelderend, behandeling pigmentvlekken
Als kuurbehandeling 4x per maand.

75’ Excellence code*
Premium verzorging voor de rijpere huid.
Bij sterk verzwakte huid door hormonale 
schommelingen in het lichaam.
Anti-aging gelaat & handen.

€ 105,00

TIP!    aansluitend met uw huidverzorging



Anti-Aging = kuren met Yon-Ka

Belangrijk tijdens uw kuur!

Anti-aging “superfoods” die je energie geven en 
onmisbaar zijn tegen de veroudering.
Granaatappels, veenbessen, rode vruchten, 
bosbessen, gedroogd fruit, acaïbessen en
groene thee en drink voldoende water.
Ideaal om u te beschermen tegen de vrije radicalen.
Tijdens uw verjongingskuur en het hele jaar door...

Beperk suikers en koolhydraten
Sterk verouderend voor de huid.

Beweeg meer
Krijg uw stress meer onder controle door Yoga, 
ga stappen in de natuur.

Thuisgebruik
Uw specifieke Yon-Ka verzorgingsproducten als 
ondersteuning van uw kuur voor een optimaal resultaat.



Alpha Vital & Time Resist
Activeert de huidcelvernieuwing op een comfortabele wijze

4 beurten / € 360,00

Wanneer?

Hoe?

Hoe vaak?

Pluspunt!

Open poriën, droogtelijntjes, vochttekort en 
verlies aan stevigheid.

Maakt de huid gladder, regenereert de 
huidcellen met extra hydraterende werking.

Kuur 4x per maand, 1x per week.

Voor een totale opfrissing van de huid, ook 
tussendoor als extra boost.

Algemeen verhelderend, behandeling pigmentvlekken

€ 360,00

Wanneer?

Hoe?

Hoe vaak?

Pluspunt!

Om de huid te egaliseren.

Als hernieuwbare kuur voor een jonger en 
frisser huidbeeld.

Kuur 4x per maand, 1x per week.

Een verzorging op maat met specifieke 
technieken.

4 beurten /Essential white



Verjonging met de Galvasonic Spa
(dames & heren)

Verminderen van wallen onder de ogen.
Zichtbare vermindering lijntjes algemeen.
Voelbaar huidopspannend gelaat en hals,
décolleté.
Lymfedrainage bij vet- en vochtophoping.
Na ziekte of langedurige stress.
Aanrader bij spanningshoofdpijn, zwaar gevoel
rond de ogen door vermoeidheid en stress.

Voor uw feest of een bijzondere gelegenheid, 
of als extra boost voor uw huid. 
U ziet er stralend uit!

Fase 1
Huidzuiverend & verhelderend, 
extra zuurstof voor de huidcellen
door de lymfedrainage.

Fase 2
Huidopspannend en hydraterend, bevat aminozuren, 
magnesium, vitamine E, rozen, jasmijn en sandelhout.

Fase 3
Verzachten van de diepere lijntjes door de actieve werking 
van de collageen peptiden crème.

Als supplement
tijdens uw gelaat-, décolleté of lichaamsarrangement.

Gelaat
Décolleté
Gelaat en décolleté

Afzonderlijke gelaatsbehandeling

Inclusief reiniging, citrusgommage, verstuiving en 
aangepaste crèmes.

Gelaat
Gelaat en décolleté

Supplement speciaal  actief Yon-Ka masker

tijdens uw gelaat-, of lichaamsarrangement. 

Detox  3-voudig kleimasker, modeling, lifting, 
stimulatine of excellence code

*Inclusief perfect liner (fase 3).

€ 29,00 / *€ 40,00
€ 29,00 / *€ 40,00
€ 50,00 / *€ 70,00

€ 47,00 / *€ 75,00
€ 62,00 / *€ 90,00

€ 29,00



Epilaties gelaat en lichaam met natuurlijke wax

Harsen is de snelste en efficiëntste methode voor 
het tijdelijk verwijderen van de overtollige haartjes 
van het gelaat en lichaam.
Langdurig harsen zorgt dat ongewenste haartjes 
dunner worden en het vermindert op termijn 
aanzienlijk de groei van het lichaamshaar.
Elke harsbehandeling sluiten we af met
het Yon - Ka ritueel die de huid
opmerkelijk verzacht en kalmeert.

Comfortabele filmwax voor de bikini, dit voor een 
zachte en pijnloze ontharing.

Epilatie gelaat vrouw

Epilatie Lichaam

*€ 12,00 € 20,00

*€ 10,00 € 15,00

*€ 10,00 € 15,00

*€ 20,00 € 30,00

*€ 30,00 € 40,00

€ 20,00

€ 15,00

€ 20,00

€ 20,00 € 45,00

€ 30,00

€ 40,00

€ 20,00 € 30,00

€ 55,00

€ 20,00

€ 30,00

vanaf

vanaf

wenkbrauwen
bovenlip
kin
wenkbrauwen + bovenlip + kin
gelaat volledig
(wenkbrauwen, bovenlip, wangen en kin)

oksels
navel zone
bikini (sliprand)
bikini (uitgebreid, brazilian, full)
onderbenen + knie
bovenbenen
achter bovenbenen
benen volledig
onderarmen
armen volledig

*Voordeelprijs tijdens uw huidverzorging.



Kleuring = Shaping = Verjonging

Hand- en Nagelverzorging

€ 20,00

€ 15,00

€ 30,00

€ 45,00

Wimpers
Wenkbrauwen

*Manicure light

Vijlen van de nagels, verzorging van 
nagelriemen en nagelplaat, handcrème 
+ toplak

*Spa - Manicure
light + extra hydraterende gommage & 
verzorgende pakking van de handen.

*Tijdens uw gelaatsverzorging.

25’

45’

Maak uw afspraak voor een vrijblijvend consult 
met proeftest door een ervaren laserspecialiste. 
Ruim 10 jaar een vaste waarde bij Cityzen

De lightsheer diode laser
definitieve ontharing voor dames en heren



Gelaat

30’ Men Express

75’ Hydratant

75’ Grand Classique

75’ Anti-Aging Optimizer

Epilatie gelaat

€ 45,00

€ 90,00

€ 85,00

€ 95,00

Verzorgingspauze voor de actieve man
(verhelderend en ontstressend)

Vochtarm en gevoelig.
(kalmerend, herstellend en hydraterend)

Diepreinigend en herstellend, een bestseller.

Versteviging en anti-rimpelbehandeling
(ware boost voor de vale en vermoeide huid)

wenkbrauwen
neus en oren
wenkbrauwen, neus en oren

€ 8,00
€ 15,00
€ 20,00

Specifieke behandelingen voor de heren 
gelaat en lichaam

* Inbegrepen schouder-, nek-, gelaat-, arm-, en 
handmassage, hals-, décolleté- en oogcontour 
verzorging, dynamiserende ontwaking.

Huidanalyse met de skin scanner voor een 
diepere kijk in de huid met beautytalk.
(bij eerste bezoek voor uw gelaatsbehandeling)

Yon-Ka Men gelaatsbehandelingen gaan een stap verder dan 
de meeste traditionele verzorgingen. De fyto-aromatische 
werkstoffen samen met de persoonlijke en professionele 
aanpak dragen bij tot een onmiddellijk resultaat.

Thuisgebruik
Uw specifieke verzorgingsproducten Yon-Ka Men
als ondersteuning van uw behandeling
voor een optimaal resultaat.

U voelt zich ontspannen en zichtbaar jonger.

Mogelijkheid handverzorging tijdens uw behandeling.



Lichaam

50’ Soins Purité rugbehandeling

30’ Gommage Marin detox

60’ Soins Velours detox

€ 79,00

€ 48,00

€95,00

Huidherstellend, efficiënt bij onzuiverheden op 
de schouders en rugzone. Ook aanrader voor uw 
vakantie. Nette en verzorgde rugzone. 
Aanrader als kuurbehandeling 2x per maand

Zuiverende en super gladmakende scrubmassage 
van het lichaam. Ontzettend werkzaam voor uw 
uitverkoren lichaamsmassage of als voorbereiding 
van uw zonnevakantie.

Gommage marin of peelingmassage wordt hier 
afgewerkt met een vloeiende hydraterende 
massage gecombineerd met de nodige verzorgende 
aromatische oliën.

Topbehandeling voor uw zonnevakantie of 
bij elke wisseling van het seizoen!





Zelfbruinende behandeling voor gelaat en lichaam.
Inclusief reiniging en gommage van het gelaat 
+ gommage marin van het lichaam.

2de beurt flash soleil gelaat en lichaam
(exclusief gommage marin en gelaatsreiniging)

enkel armen, decolleté & gelaat

enkel de benen

Zuiverende en super gladmakende scrubmassage 
van het lichaam met Guérande zeezout, Bretoense 
algen en aromatische oliën. 
Ontzettend werkzaam voor uw uitverkoren 
lichaamsmassage of als voorbereiding
van uw zonnevakantie.

75’ Flash Soleil (dames) 30’ Gommage Marin detox
(dames en heren)

60’ Soins Velours detox
(dames en heren) 

ARRANGEMENTEN LICHAAM - Yon-Ka PARIS

€ 90,00

€ 25,00

€ 45,00

€ 25,00

€ 48,00

€ 95,00

Gommage marin Yon-Ka Paris of peelingmassage
(fruit of planten) wordt hier afgewerkt met een 
vloeiende aromatische lichaamsmassage.
Cityzen ritueel om te eindigen.
Meermaalse herhaling van deze wellnessbehandeling 
draagt bij tot een zuivere en gezonde huid.



Massages voor meer vitaliteit en relaxatie,
dames en heren
Een massage ontspant, maar het is ook goed voor
je lichaam en geest. 

Tijdens een ontspanningsmassage komt endorfine 
vrij, een natuurlijke pijnstiller die stress verlaagt, 
angst vermindert en je immuniteit verbetert. 

Masserende handen ontspannen het lichaam en 
maken blokkades los. Na een massage is het lichaam 
meer ontspannen en energieker. Bovendien wordt 
de bewegingsvrijheid vergroot en voelt het lichaam 
soepeler aan. Regelmatige massage is daarom net 
zo belangrijk voor een goede gezondheid als een 
gezonde en gevarieerde voeding en voldoende 
lichaamsbeweging.

Een massage bij Cityzen biedt een moment van 
rust en aandacht voor jezelf en dat is net iets wat in 
deze drukke maatschappij vaker vergeten wordt.

Diverse massages van het huis met wereldwijde 
technieken.
Energetische, japanse, balinese, bio-zen, 
hot stone & siamstempels. 

30’ Bio-Energetische Zen Massage € 40,00
Oosterse energetische massage voor wie extra 
mentaal wenst te ontspannen, tevens voor personen 
met neiging tot spanningshoofdpijn en slaaploosheid 
door stresssituaties.
Bijzondere hoofd-, schouder- en nekmassage met als 
extra stimulatie van de meridianen (energie banen) 
van de hoofdhuid en oorzone.
Deze bijzondere massage brengt u in een roes van 
totale en diepe relaxatie.
Tekens van vermoeidheid of stress verminderen 
zichtbaar op het gelaat!
(inclusief gelaatsreiniging + Cityzen ritueel)

Ontladende massage met diverse gespecialiseerde 
technieken voor je nek, schouders en rug om pijn- 
en spanningsgebieden in dit belangrijke deel van je 
lichaam te verzachten.
Classic
rugpeeling + aangepaste aromatische bodycrème
Hotstone
rugpeeling + hotstone rugmassage met warme 
aromatische olie
(inclusief aansluitend een drainerende voet- en 
beenmassage en aromatische compressen)
Deze rugmassage samen met de bio-energetische 
zen massage is een wellness bestseller en aanrader!

30’ Rugmassage Destress
 Hotstone of Classic

€ 49,00

€ 55,00



60’ Cityzen Relaxation € 90,00

Ontspannende holistische gelaat- en 
lichaamsmassage uitgevoerd met een warme 
aromatische olie en hot stone rugmassage.
De technieken, het ritme en de intuïtieve 
aanrakingen zijn zo kalmerend en energetisch 
waardoor een gevoel van totale relaxatie ontstaat.
Door het drainerend effect worden toxines 
verwijderd.
De huid wordt beter doorbloed en voelt soepeler 
aan.
Pijnlijke spieren ontspannen gevoelsmatig.
Dynamisatie op het einde met het Cityzen ritueel.

90’ Luxe Global Harmony Massage € 115,00

Idem als de Cityzen relaxation met als extra 
meerwaarde de Thaïse siamstempels, gelaatsreiniging, 
bio-energetische zen massage en chakra behandeling 
voor wie extra mentaal wilt ontspannen + stretching en 
ademhalingsoefening.
U voelt zich zuiver, energiek, ontspannen en herboren. 
• stressverlagend
• vermindering van spanningen en slapeloosheid
• verzachten van hoofdpijn en migraine
• het wegnemen van stramme spieren en rugpijnen.
• algemeen welzijn

De Gommage Marin 
ondersteunt de kracht 

van uw massage
wellness bestseller!



De Gommage Marin 
ondersteunt de kracht 

van uw massage
wellness bestseller!



Goede afspraken, goede vrienden.
• Gelieve u steeds aan te melden op het uur van uw afspraak.
         Bij het te laat komen wordt de tijd van uw behandeling  
         helaas ingekort zodat de klant na u haar/zijn uur van              
         afspraak tijdig kan starten.
        Uw behandeling wordt wel integraal aangerekend.
• Indien uw afspraak niet kan worden nagekomen door 1 of 

andere reden vragen wij u minstens 48 uur op voorhand 
telefonisch te verwittigen (e-mails worden niet aanvaard)

        U kan steeds inspreken op de voice mail van Cityzen
        (056 259 785)
        Zo niet zijn wij genoodzaakt de behandeling te tariferen met  
        50 euro per uur als annulatiekost.           

       Met dank voor uw begrip.



• Hoogkwalitatieve verzorgingsproducten (natuurcosmetica) bij 
elke behandeling.

• Elke tiener, vrouw of man ongeacht welke leeftijd wordt hier 
ongestoord verzorgd met professionele raad en service 
in alle discretie.

• Om onze klanten de sereniteit en de rust te garanderen 
sluiten wij de deur tijdens de verzorgingen.

• Aan onze bezoekers vragen wij vriendelijk  
de gsm op stil of uit te zetten. 
De kwaliteit van uw behandeling primeert.

• Indien wij de telefoon niet opnemen 
staat deze op de voice mail standby om in te spreken. 
Wij bellen u dan spoedig terug.

• Voordeel klantenkaart (1 jaar geldig)  
bij aankoop van uw Yon-Ka producten voor thuisverzorging.

Cityzen
Roeland Saverystraat 6, 8500 Kortrijk, 056 25 97 85

www.cityzenkortrijk.be - info@cityzenkortrijk.be
facebook/instagram

Parking dichtbij op wandelafstand eigen straat,
Roosevelt-, Casino-, en schouwburgplein
Deze catalogus is geldig vanaf 01/03/2021 tot uitgave nieuwe 
prijslijst en vervangt alle voorgaande. 
(prijzen incl. btw)

• Cadeaubon met een zalige belevenis 
voor je liefste, vrienden, familie en zakenrelaties. 
Cadeaubon blijft 1 jaar geldig na de aankoopdatum. 
Cadeaubonnen worden ook afgehaald op afspraak. 
Wij maken deze graag op voorhand voor u klaar.

• Factuur wordt opgemaakt op aanvraag voor uw 
relatiegeschenken.

Openingsuren
Ma 10u00 tot 18u00
Di 09u00 tot 18u00
Woe 09u00 tot 13u30
Do 09u00 tot 20u00
Vrij 09u00 tot 18u00
Za & Zo Gesloten

Enkel op afspraak!



Met dank voor uw bezoek,
Marijntje uw huid- en relaxatiespecialiste. 

Jarenlange expertise en coaching in haar vak.


