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Prijslijst schoonheidsbehandelingen 

 
 
Gezichtsbehandeling 60, -  
Reinigen, peeling, verwijderen onzuiverheden, bijwerken wenkbrauwen  
gezichtsmassage, masker. 
 
 
Gezichtsbehandeling met huid verstevigende gezichtsmassage 92,50- 
Reinigen, peeling, verwijderen onzuiverheden,  
gezichtsmassage, masker.  
Een geweldige boost voor de huid, stimuleert cel vernieuwing  
en verbetert de algehele huidtoon.  
 
 
 
Maak uw behandeling compleet en kies uit een van de onderstaande extra’s  
 
Aanvullend op bovenstaande behandelingen kunt u kiezen uit:  
 
 
Retinol behandeling  
krachtige anti aging peel, intense hydratatie + 30,-  
 
Rejuvenating behandeling 
voor de eerste tekenen van huidveroudering tegen te gaan  + 15,-  
 
Clarifying  behandeling  
ideaal voor de wat onzuivere huid + 15,-  
 
Brightening behandeling 
Om de huid te laten stralen, zorgt voor een mooie tint + 25,-  
 
 
 

SkinPen collageen inductie therapie  
 
Losse behandeling 195,-  
Bij afname van 3 x 525,-  
Bij afname van 6 x 900,-  
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Prijslijst pijnloos ontharen d.m.v. laser 
 

 
Zone 1  
Bovenlip 60,- 
Wenkbrauwen tussen stukje 20,- 
Wenkbrauwen in vorm 50,- 
Kin 60,- 
Wangen 60,- 
Handen 60,- 
Vingers 40,- 
Voeten 60,- 
Tenen 40,- 
 
Zone 2  
Oksels 65,- 
Onderarmen v.a. 80,- 
Bovenarmen v.a. 70,- 
Bikinilijn klein v.a. 70,- 
Bikinilijn groot v.a. 90,- 
Gehele baardstreek 90,- 
Nek 75,- 
Hals 75,- 
 
Zone 3 
Gehele schaamstreek v.a. 120,- 
Schouders v.a. 120,- 
Gehele armen v.a. 125,- 
Onderbenen ex knie v.a. 140,- 
Onderbenen incl knie v.a. 155,- 
Bovenbenen ex knie v.a. 160,- 
Bovenbenen incl knie v.a. 175,- 
Gehele benen v.a. 270,- 
Rug v.a. 155,- 
Buik v.a. 130,- 
 
Bovengenoemde prijzen zijn per behandeling. De prijs wordt bepaald door de behandelaar. 
Overige gebieden/ behandelingen kunnen worden besproken met uw behandelaar.  
 
Korting wordt gegeven wanneer er meerdere gebieden tegelijkertijd worden behandeld. 
 
Twee of meer gebieden uit zone 1 korting 10 %  
Twee of meer gebieden uit zone 2 korting 10 % 
Twee of meer gebieden uit zone 3 korting 15 % 
 
Zone 1 gecombineerd met zone 2 of zone 3 korting 10 % 
 
Zone 2 gecombineerd met zone 3 korting 15 % 
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Prijslijst IPL voor pigment en rode bloedvaatjes 

 
Rode bloedvaatjes  
 
Wangen klein 70,- 
Wangen groot v.a. 85- 
Spider 1 tot 2  plekjes 45,- 
Spider 3 tot 4  plekjes 60,- 
Neus v.a. 50,- 
 
 
 
Pigment vlekjes in het  gelaat 
 
Vlekje  klein  1 tot 2 60,- 
Vlekje groot 3 tot 4 90,- 
Gehele gelaat 110,- 
 
 
Prijzen zijn per behandeling.  
Overige gebieden/ behandelingen kunnen worden besproken met uw behandelaar.  

 
 

 
 
 
 
Prijslijst voor LPG endermologie: 
 
Lichaamsbehandeling 67,50-  
Pakje 25,- 
 
Bij afname van 8 behandelingen is het pakje gratis 540,- 
Bij afname van 15 behandelingen gratis body shaping gel twv 54.95 
 
Gezichtsbehandeling 45,- 
Bij afname van 8 behandelingen 340,- 
 
 
Prijzen zijn per behandeling.  
Overige gebieden/ behandelingen kunnen worden besproken met uw behandelaar.  
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Overige behandelingen  
 
Acne behandeling ex peeling 43,- 
Acne behandeling incl. peeling 50,-  
Acne behandeling incl. celluma 65,- 
Extra peeling  5,- 
 
Diepte reiniging en het verwijderen van papels, pustels en comedonen 
 
Acnebehandeling dubbele afspraak 80,-  
Extra gebied bijv. gelaat en rug. 
 
Losse peeling behandelingen 
Reiniging, scrub en peeling met serum en crème 
 
Retinol peel 65,- 
3x Retinol peeling 150,- 
Rejuvenating peel 45,- 
Clarifying peel 45,- 
Brightening peel 50,- 
3x Brightening peel 125,-  
 
 
 
Camouflagetherapie incl. producten 195,-  
Kleurbepaling en het aanleren aanbrengen van producten 
 
Camouflage m.b.v. colorescience afhankelijk van gebruikte producten  
 
Ontharen d.m.v. elektrische epilatie vanaf 15 min v.a. 23,25 
 
Huidadvies m.b.v. Observ520 37,50 
 
Verwijderen steelwratjes v.a. 23,25  
 
 
 
Oedeemtherapie indien verzekerd afhankelijk van ZV 
 
Oedeemtherapie particulier 44,- 
 
Voorrijdkosten huisbezoek 40,-  
 
 
Bovenstaande behandelingen kunnen geheel of gedeeltelijk uit uw aanvullende pakket worden 
vergoed.  
 
 
Prijswijzigingen zijn voorbehouden 


