
Weet je wat je wilt aanpakken en kan je niet wachten om aan de slag te gaan? 

Plan dan een intakegesprek inclusief eerste behandeling bij ons in.  We starten met een

consult om je wensen te bespreken, je krijgt een uitgebreide huidanalyse, een

productadvies, een behandelplan en aansluitend een eerste behandeling om jouw

huidverbetering direct te starten!

Kosteloos consult  € 0,-    (20 min)

Huidanalyse, productadvies en behandelvoorstel             € 65,-   (30-45 min)

Intakegesprek, huidanalyse en direct een behandeling  vanaf € 87,-  (60 min)

Wil je graag eens met ons kennis maken, de kliniek bekijken en een eerste indruk van

onze behandelmogelijkheden krijgen? Dan nodigen wij jou bij ons uit voor een kosteloos

consult.

Wil je een persoonlijk productadvies en behandelplan van ons? Plan dan een volledige

huidanalyse.  Met onze apparatuur van Visioface kunnen we door middel van foto’s en

metingen een beeld vormen over de huidige conditie van jouw huid.  Aan de hand van

deze uitslagen stellen we een persoonlijk product- en behandeladvies voor jou op.
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Behandelingen 

Basis behandeling   

Basis behandeling    

Chemische peeling medium                     

Chemische Peeling intensief                 

50, -

75,-

75,-

125,-

Prijs per behandeling  

Acnebehandelingen  gelaat 7010 

Voor onderstaande behandelingen kom je mogelijk in aanmerking voor vergoeding door je

zorgverzekeraar. Als je dit zeker wilt weten adviseren wij je aanvullende polis goed na te

kijken. De declaratiecodes staan beschreven voor navaag bij je zorgverzekeraar.

30 minuten

45 minuten 

30 minuten

45 minuten

30 minuten

45 minuten 

30 minuten

45 minuten

Acnebehandelingen rug 7010 
Basis behandeling   

Basis behandeling    

Chemische peeling medium                     

Chemische Peeling intensief                 

60 -

85,-

95,-

145,-

Microneedling zone van het gelaat   

Microneedling hele gelaat   

Tixelbehandeling zone van het gelaat

Tixelbehandeling hele gelaat

89, -

149,-

  95,-

250,-

Acnelittekens  gelaat 7010 
30 minuten

45 minuten 

30 minuten

45 minuten

45 minuten

45 minuten 

Acnelittekens rug 7010 
Microneedling schouders 

Tixelbehandeling schouders 

149 -

250,-
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Behandelingen 

Elektrische epilatie enkele haartjes 

Elektrische epilatie

Elektrische epilatie

Elektrische epilatie

      

33, -

47,-

69,-

94,-

Prijs per behandeling  

Ongewenste haargroei gelaat 7006

Voor onderstaande behandelingen kom je mogelijk in aanmerking voor vergoeding door je

zorgverzekeraar. Als je dit zeker wilt weten adviseren wij je aanvullende polis goed na te

kijken. De declaratiecodes staan beschreven voor navaag bij je zorgverzekeraar.

15 minuten

30 minuten 

45 minuten

60 minuten

Laserontharen bovenlip

Laserontharen kin 

Laserontharen bovenlip & kin

Zie prijslijst laserontharen voor complete aanbod en pakketprijzen

59, -

57,-

97,-

Ongewenste haargroei gelaat 7006

Camouflagetherapie 7012

Camouflagetherapie 

Camouflagetherapie  

Camouflagetherapie  

30 minuten 

45 minuten

60 minuten

50,-

70,-

90,-
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Goedaardige huidoneffenheden 

Cauteerstift of cryotherapie 7016

Klein     15 minuten   

Middel  30 minuten

Groot    45 minuten 

50, -

79,-

119,-

Bultjes, wratjes  & pigment
Klein     15 minuten   

Middel  30 minuten

Groot    45 minuten 

79, -

137,-

192,-

Bultjes & wratjes 

KTP laser 7012

Behandelingen 
Prijs per behandeling  

Voor onderstaande behandelingen kom je mogelijk in aanmerking voor vergoeding door

je zorgverzekeraar. Als je dit zeker wilt weten adviseren wij je aanvullende polis goed na te

kijken. De declaratiecodes staan beschreven voor navaag bij je zorgverzekeraar.

Spider, angioom, couperose
79, -

158 ,-

237,-

KTP laser 7012

Klein     15 minuten   

Middel  30 minuten

Groot    45 minuten 


