
La Ligne geeft je het wow-e� ect
Gezonde en ontspannen behandelingen voor huid, lichaam en haar
Binnenstappend zeg je 
“wow”. Wat een ruimte. In 
meerdere opzichten. De 
nieuwe kap- en schoon-
heidssalon La Ligne in Den 
Dolder ademt niet alleen 
ruimte, maar geeft door de 
strakke groene lijn ook een 
bijzonder ruimtelijk gevoel.

“Ja, die groene lijn is zo te 
zeggen onze rode draad”, 
woordgrapt eigenaresse Ba-
bette Zandstra. De groene 
lijn, ‘la ligne’ dus, staat voor 
de natuurlijke basis waarop 
behandelingen en producten 
zijn samengesteld. Dat begint 
dus al bij de rust en ruimte 
die het pand uitstraalt. Voor 
wie nog een beetje drempel-
vrees heeft: loop eerst eens 
de bijbehorende ko�  ebar 
(vanaf 29 juni a.s. geopend) 
binnen voor een broodje, sa-
lade, soepje, lunch, sapje of 
gewoon een kopje thee of 
ko�  e. Allemaal natuurlijke 
producten. “Vooral onze Boc-
ca-ko�  e moet je geproefd 
hebben!”.

Kijk daarna wat La Ligne al-
lemaal te bieden heeft. Be-
ginnen we met huidverbete-
rende behandeling, bv. om 
het vochtgehalte op pijl te 
brengen, het vetgehalte te 
normaliseren of de huid te 
verstevigen. “Voor het gezicht 
zijn hydrafacial en super an-
ti-aging een oppepper van 
jewelste.
Voor mannen is er zelfs een 
speciaal programma van ge-
zichtbehandelingen.

Met de minerale make-up 
van Jane Iredale krijgt uw ge-
zicht de natuurlijke ‘� nishing 
touch’. Bruid en bruidegom 
kunnen bij La Ligne dan ook 
goed terecht voor hun bruids-
kapsel en make-up.
Met haar medische achter-
grond is Babette ook speci-
alist in het behandelen van 
acné, rosacea, littekens en 
pigmentvlekken, maar ook 
medische pedicure (bv. dia-

betische/reumatische voet).
Gewoonweg relaxen kan 
ook. Droom lekker weg bij 
een ontspannende lichaam-
smassage, bv. warme stem-
pelmassage of hamam-zeep-
schuimbehandeling. Of een 
lichaamsverbeteringsbehan-
deling, bv. warme pakkingen 
voor betere darmwerking, 
contourverbeterende massa-
ges tegen cellulitis en diepe 
bindweefselmassages voor 
strakkere benen, billen en 
buik. Er is ook een ruime keu-
ze aan kuurpakkingen met 
een heilzame en ontspan-
nende werking, zoals moor-
pakkingen, bierpakkingen en 
warmtepakkingen. Een ma-
nicure of pedicure daarbij... 
heerlijk. La Ligne maakt je ook 

klaar voor de zomer: ontharen 
door harsen of de� nitief ont-
haren d.m.v. een IPL-behan-
deling. En een revolutionair 
en gezond alternatief voor 
bruinen: geen zonnebanken 
meer maar spray tannen... op 
basis van suikerriet!

U kunt meerdere schoon-
heidsbehandelingen met 
elkaar combineren of genie-
ten van een compleet dagar-
rangement. Leuk om iemand 
cadeau te doen! Bij La Ligne 
ben je letterlijk en � guurlijk in 
goede handen. Babette werd 
al eens verkozen tot op één 
na beste schoonheidsspecia-
liste van Nederland. “Bij onze 
behandelingen gebruiken 
wij geavanceerde apparatuur 

en natuurlijke producten op 
basis van hoogwaardige vita-
mines en mineralen. Wij zijn 
medisch goed onderlegd en 
door onze erkenning worden 
diverse behandelingen ver-
goed door zorgverzekeraars.”
Uiteraard kunt u bij La Ligne 
ook gewoon terecht voor het 
knippen of natuurlijk kleuren 
van uw haar (met ammonia-
vrije olie). “Ook ideaal voor 
de man die een mooie grijs-
dekking wil. Kijk naar George 
Clooney. Mooi grijs is tegen-
woordig zeer sexy”.
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