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Salon:  woensdag 09.00-18.00, donderdag 10.00-18.00, vrijdag 09.00-18.00, zaterdag 10.00-17.00 uur.  

Specialisten 

 
 

 

Esmee Ling. Gepassioneerd schoonheidsspecialiste. Specialisatie in cosmetische 

bindweefselmassage. Met een passie voor haar vak - nieuwsgierig naar alle ontwikkelingen. En 
gouden massage handen. Wil je na je behandeling opgemaakt naar huis, boek dan ook een 

visagie touch up.   

 

 

 

 
 

 

Lody Saad. Rustig, opgeruimd  en secuur. Gediplomeerd pedicure en visagist. Specialist in 

sugaring – ze is er in haar homeland mee opgegroeid – zowel met de strips- als de 
‘bolletjes’(flikken) techniek. En nu ook Sugar Candy sugaring – lagere temperatuur sugaring. 

Bikinilijn of Brasilian ? Bij Lody voel je je op je gemak. Deskundig in  threading (ontharen met 

draadjes). Wenkbrauwen verven met speciale henna verf of reguliere verf.  In 2015 naar 

Nederland gekomen. Nu een onmisbare schakel in ons team.   
 

Roslyn Go. Cosmetische acupunctuur. Al vanaf 2012 bij INDISHA. Heeft daarnaast een 
acupunctuur praktijk in Amsterdam en Zoetermeer. Super passie voor haar vak en ontwikkeling 

daarin. Loopt vaak voor op nieuwe ontwikkelingen. Opgeleid als klassiek acupuncturist en 

herbalist aan de Qing Bai Academy voor Chinese Geneeskunde. Volgde diverse specialisaties 

bij de wereldwijd meest vermaarde specialisten op het gebied van cosmetische acupunctuur:  

Mary Elizabeth Wakefield, Dr. Ping Zhang, Virginia Doran  (Facial Rejuvenation). Gediplomeerd 

yoga docent. 

 
 

 

Yvonne Vermeulen. Ervaren en breed geschoolde massagetherapeut. Specialist in voeding & 

gezondheid. Onze leverancier voor de detox kuur sappen en soepen. Opleidingen: Lypossage 

massage, Reiki, Auyrvedische massage, stoelmassage 

 

 

 

Sylvia van Enter. Ayurvedisch masseuse, lifestyle en voedingscoach.  Met veel kennis van 

zaken over Ayurveda. En praktische, werkbare oplossingen hoe Ayurveda je kan helpen om 

meer balans te vinden in de hectiek van alle dag. Alleen al een massage van Sylvia helpt 
daarbij. 

  

Ralph Baaij. Een bevlogen visagist, waar we regelmatig mee samenwerken. Opgeleid in onder 

andere Parijs en London. Met een enorme vakkennis en kunde. Die hij telkens weer even 

enthousiast weet over te brengen. Heeft een holistische visie op schoonheid.  

 

 

 

 

  

 


