PEELING LIRA/DERMAQUEST
Level l peeling kleine oppervlakte
Level ll peeling kleine oppervlakte

HUIDANALYSE- EN PRODUCTADVIES

Level ll peeling gelaat

Level l peeling hele rug

Uitgebreide analyse van de huid +
productadvies

Level l peeling gelaat

€18,50

Level ll peeling hele rug

*bij productaanschaf worden de kosten in

ACNE EN DIEPTEREINIGING
Gelaat basis 30 minuten
Gelaat uitgebreid 30 minuten

Gelaat/Decollete basis 45 minuten
Gelaat/Decollete uitgebreid 45 minuten

Gelaat/Decollete basis 60 minuten
Gelaat/Decollete uitgebreid 60 minuten

Boven-/onderrug 30 minuten
Boven-/onderrug 45 minuten
Boven-/onderrug 60 minuten

€45,€49,50
€68,€72,50
€84,€88,50
€49,50
€72,50
€88,50

Gehele rug 45 minuten
Gehele rug 60 minuten

€59,50
€82,50
€98,50

€115,50
€131,-

Level ll peeling onder- of bovenrug

Retinol peelingversterker

€10,-

LITTEKEN
Level l peeling kleine oppervlakte
Level ll peeling kleine oppervlakte

Level l peeling gelaat
Level ll peeling gelaat

Level l peeling hele rug
Level ll peeling hele rug

€38,€44,€68,€86,50
€115,50
€131,-

Level ll peeling onder- of bovenrug

€94,50
€110,-

Retinol peelingversterker

€10,-

Level l peeling onder- of bovenrug
Gehele rug 30 minuten

€68,€86,50

€94,50
€110,-

Level l peeling onder- of bovenrug

mindering gebracht

€38,€44,-

MICRONEEDLING
Dermapen 1 locatie (bijv. litteken 0-2cm)
Dermapen 1 locatie (bijv. litteken 2-4cm)

CAMOUFLAGE
Camouflage behandeling 30 minuten
Camouflagebehandeling 45 minuten

Dermapen 1 locatie (bijv. litteken >4cm)
Dermapen 1 deel gelaat (bijv. kraaienpootjes)
Dermapen 2 delen gelaat (bijv. kraaienpooitjes

€45,€62,50

LITTEKENMASSAGE
Littekenmassage 15 minuten
Littekenmassage 30 minuten

Elektrische epilatie 30 minuten
Elektrische epilatie 45 minuten

en neus-lippenplooi)

€130,-

Dermapen volledige gelaat

€170,-

Dermapen haaruitval (inhammen en kruin)

€184,-

Dermapen groot oppervlak bijv. striae buik of

€32,€47,-

ELEKTRISCHE EPILATIE
Elektrische epilatie 15 minuten

heupen, vanaf

Wenkbrauwen

€34,€45,€56,-

COAGULATIE

Bovenlip
Bovenlip en kin
Onderbenen
Bovenbenen

Blendmethode / zapper 30 minuten
Blendmethode / zapper 45 minuten

Bikinilijn, vanaf
Rug, vanaf

€34,€47,€63,-

€200,-

HARSEN EN VERVEN

Hele benen, vanaf

Blendmethode / zapper 15 minuten

€69,€86,€104,€104,-

Oksels

Verven wimpers / wenkbrauwen
Verven wimpers en wenkbrauwen

€13,€13,€17,€40,€40,€52,50
€26,€47,€24,€17,€30,-

WELLNESS
Basis: intensieve reiniging, exfoliëren & masker

BINDWEEFSELMASSAGE
GELAAT/DECOLLETE
Bindweefselmassage 30 minuten
Bindweefselmassage 45 minuten
Bindweefselmassage 60 minuten
Bindweefselmassage kuur 30 minuten
Bindweefselmassage kuur 45 minuten
Bindweefselmassage kuur 60 minuten

€50,-

Uitgebreid l: intensieve reiniging, exfoliëren,
massage & masker

€54,50

Uitgebreid ll: intensieve reiniging, exfoliëren,
wenkbrauwen epileren & masker

€65,-

Uitgebreid extra l: intensieve reiniging,

€61,50
€87,50
€114,€553,50
€787,50
€1.026,-

exfoliëren, massage uitgebreid & masker
Uitgebreid extra ll: intensieve reiniging,
exfoliëren, wenkbrauw- en gezichtsepilatie &
masker

€80,-

Uitgebreid extra+: intensieve reiniging,
exfoliëren, wenkbrauwen epileren, massage
uitgebreid & masker

*een kuur bestaat uit 10 behandelingen (10e

€65,-

€80,-

Uitgebreid extra++: intensieve reiniging,

gratis)

exfoliëren, massage, wenkbrauwen epileren,

BINDWEEFSELMASSAGE LICHAAM
Bindweefselmassage 30 minuten
Bindweefselmassage 45 minuten
Bindweefselmassage 60 minuten
Bindweefselmassage kuur 30 minuten
Bindweefselmassage kuur 45 minuten
Bindweefselmassage kuur 60 minuten

€57,€83,€109,50
€513,€747,€985,50

wenkbrauwen/wimpers verven & masker

€85,-

ONTSPANNENDE MASSAGE
Rug 30 minuten
Rug 45 minuten
Nek / schouders 30 minuten
Nek / schouders 45 minuten

*een kuur bestaat uit 10 behandelingen (10e

Gelaat 30 minuten

gratis)

Combinatiebehandeling rug & nek / schouders

€50,€57,75
€50,€57,75
€50,€73,50

