Prijslijst
HUIDANALYSE

€ 25

HUIDVERBETERING
Huidverbeteringsbehandeling

€ 60

Een behandeling die de volgende kwaaltjes verzorgt en verbetert: couperose,
overmatige pigmentatie, acné en rimpels.

VERZORG ING EN VAN CARE PERSONAL BEAUTY
Huidanalyse + Detoxverzorging

€ 75

Expert Manuele Verzorging

€ 80

Advanced Youth

€ 90

Advanced Anti-aging

€ 95

Advanced Lifting

€ 100

High Tech Verzorging

€ 120

Uw 100% persoonlijke huidanalyse gevolgd door een huidverbeterende verzorging en
dieptereiniging met behulp van de Ultra Scrubber. De Ultra Scrubber verwijdert de
dode huidcellen, vervelende mee-eters en gifstoffen.

Expert is een manuele verzorging die u krijgt in combinatie met uiterst actieve en
professionele verzorgingsproducten. Tijdens de Expert verzorging wordt er specifiek
gewerkt aan de behoeften van uw huid op basis van het resultaat van de huidanalyse.

Bij deze verzorging ligt de nadruk op een diepgaande reiniging met de Ultra Scrubber
en het inbrengen van de actieve producten tot diep in de huid dankzij electroporatie.

Alle producten worden tot diep in de huid gebracht dankzij electroporatie bij deze
behandeling. Hierbij worden huidverslapping en rimpels aangepakt door de spieren te
stimuleren met fysiostimulatie.

Bij deze behandeling krijgt u bovenop de behandeling van advanced anti-aging
cryotherapie. Cryotherapie zorgt ervoor dat de circulatie in de huid bevorderd wordt
en de huidcellen worden geactiveerd.

Deze verzorging brengt de 4 Care toptechnologieën samen voor een 100%
doeltreffend resultaat.

NAG ELS
Manicure
Lakken
Gellish

Gelnagels

€ 25
€ 10
€ 40
€ 50

Prijslijst
MEDISCHE BEHANDELING EN
Botox

VA € 100

Fillers

VA € 280

Microneedling Met Hyaluronzuur

VA € 120

Draadjeslift

VA € 600

Lipolyse

VA € 70

Spark (Alias plexr of voltaic plasma)

VA € 250

PRP of Vampire Facial

VA € 250

Duurtijd: 20 min

Duurtijd: 30 min

Duurtijd: 20 min

Duurtijd: 40 min

Duurtijd: 20 min

Duurtijd: 30 min

Enkel bij dokter op verplaatsing

PERMANENTE ONTHARING
De onderstaande prijzen zijn richtprijzen, de definitieve prijs wordt bij de eerste afspraak bepaald.
Bovenlip
Oksel

Bikini

Bikini volledig

Gelaat volledig

Onderbeen met knie
Bovenbeen

Volledig been

€ 40
€ 70
€ 70
€ 100
€ 80
€ 180
€ 150
€ 300

Rug-borst-buik

€ 170

MEDISCHE PEDICURE

€ 35

ELEKTRISCHE EPILATIE

MIN. € 40

De prijs is te bepalen bij de eerste afspraak.

WAX
Bovenlip

Wenkbrauw

Onderbenen

Volledige benen

€ 10
€ 10
€ 30
€ 45

