huidverbetering
Prijslijst.
*Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW en zijn per behandeling.

Huidanalyse.
Huidscan OBSERV520, incl. consult

€ 15,00

Wordt verrekend bij vervolgafspraak.

Huidverbetering behandelingen.
HIFU 4D
hele gelaat

€ 350,00

hals

€ 100,00

hele gelaat & hals

€ 400,00

RF Radio Frequentie huidverjonging

€ 75,00

RF werkt op basis van radiofrequentie golven die diep in de
huidlagen het weefsel verwarmen. Hierdoor wordt extra
collageen aangemaakt, die de huid verstrakt en verstevigd.
Lijntjes en rimpels zullen verminderen. Radiofrequentietherapie is uitermate geschikt bij verslapping in het gezicht.

Facial, zilverpakket

€ 68,50

60 minuten, reiniging, stomen, peeling, dieptereiniging,
massage, masker en dagcrème.

Facial, goudpakket
75 minuten, reiniging, stomen, peeling, dieptereiniging,
massage, masker, dagcrème, epileren wenkbrauwen.

€ 75,00

Microdermabrasie

€ 75,00

Dankzij de micro-diamantkopjes worden de huidconditie en
huidstructuur verbeterd, dode huidcellen verwijderd en ziet
de huid er gladder, zachter en frisser uit. Deze behandeling is
geschikt bij pigmentvlekken, grote verstopte poriën,
rokershuid en acne huid.

Coolifting

€ 110,00

Duur 60 minuten; onze nieuwste anti-aging revolutie.
Coolifting zorgt voor een intense huidverjonging. Het stelt de
behoefte aan een facelifting jaren uit. Het is de snelste en
spectaculairste behandeling die er bestaat om de strĳd aan te
gaan met de gevolgen van het ouder worden. Het toestel
combineert CO2 met een infusie van hyaluronzuur, peptiden,
glycerine en gehydroliseerde tarwe proteïnen. Deze zorgt voor
een diepe hydratatie en de aanmaak van collageen en
elastine wordt gestimuleerd.

Skinpen
Duur 60 minuten; een microneedling behandeling met de
SkinPen voor een huid met o.a. fijne lijntjes, acne littekens,
grove huidstructuur of oppervlakkige littekens. Met de
SkinPen maken we hele kleine gaatjes in de huid, waardoor
de huid nieuw collageen gaat aanmaken.
- Bij afname 3 behandelingen

€ 175,00

€ 150,00

Cryopen.
0-5 fibromen

€ 50,00

5-10 fibromen

€ 100,00

Peelings.
Neoderma bio-peeling

€ 75,00

duur 60 minuten: bevordert de celvernieuwing, productie
van collageen & elastine. Normaliseert de immuniteit en alle
functies van de huid.

IMAGE I PEEL, The signature facelift

€ 75,00

IMAGE I PEEL LIGHTENING LIFT

€ 75,00

IMAGE I PEEL, ORMEDIC LIFT

€ 75,00

duur 30 minuten: deze peeling is ontwikkeld op basis van
vitamine C, hyaluronzuur en fruitenzymen. Ingrediënten die
verantwoordlijk zijn voor directe celvernieuwing en het
herstel van de natuurlijke balans van de huid. Door de
Centella stamcel-technologie wordt de huid direct
gehydrateerd, verstevigd, geregenereerd en geëgaliseerd.
Werkt bovendien kalmerend en ontstekingsremmend op
zichtbare ontstekingsreacties van de huid. De I PEEL - The
Signature Facelift behandeling vermindert ongewenste
roodheid. De huid is geëgaliseerd en heeft een prachtige flow
na afloop. Direct zichtbaar resultaat na slechts 1
behandeling.
duur 30 minuten: Door het gebruik van innovatieve en
effectieve plantaardige ingrediënten ontstaat er verlichting
op donkere huidverkleuringen. De combinatie van
ingrediënten richt zich op iedere vorm van pigment of
roodheid in de huid en zorgt voor directe vermindering. De
basis van aloe vera kalmeert, hydrateert en verzacht de huid.
Zo krijg je met deze I PEEL - LIGHTENING LIFT behandeling
een egale teint.

duur 30 minuten: De Ormedic Lift Peeling is een combinatie
van pompoen, mango, papaya, fruitenzymen en peptiden
verwerkt in een aloe vera gel-substantie. Deze behandeling
zonder zuren brengt de huid in balans en herstelt &
vernieuwt de huid. Tegelijkertijd worden de stamcellen in de
huid - die verantwoordelijk zijn voor een jonge, stralende en
gezonde huid - wel opgeladen. De peeling vermindert
doelgericht roodheid en irritatie. Na de behandeling is de
huid gekalmeerd en voelt zacht en gevoed aan.

IMAGE I PEEL, WRINKLE LIFT (FORTE)

€ 75,00

duur 30 minuten: is ontwikkeld op basis van aloe vera met
een hoog percentage glycolzuur. Dit zorg voor een intensieve
peeling, waarbij de huid wordt geëxfolieerd en oppervlakkige
rimpels en eerste tekenen van huidveroudering direct worden
verminderd. Het resultaat is een gladde, strakke, egale en
bovendien stralende huid.

IMAGE I PEEL ACNE LIFT

€ 75,00

duur 30 minuten: de peeling die tijdens deze behandeling
gebruikt wordt, is een combinatie van BHA (Salicylzuur) en
AHA (Glycolzuur). Het salicylzuur werkt kalmerend op de
talgklieren en zorgt ervoor dat de poriën gezuiverd worden.
Glycolzuur zorgt voor exfoliatie van de de dode huidcellen en
celvernieuwing. Deze tweeledige werking zorgt voor een
grondig gereinigde huid tot in de diepere huidlagen,
waardoor er verbetering optreedt bij bestaande ontstekingen
en nieuwe ontstekingen minder snel kunnen ontstaan.

IMAGE I PEEL BETA LIFT

€ 95,00

duur 30 minuten: I PEEL - Beta Lift is een intensieve
behandeling tegen hardnekkige acne bij vette huidcondities.
De peeling die tijdens deze behandeling gebruikt wordt, is
ontwikkeld op basis van BHA (Salicylzuur) en pakt actieve
acne doelgericht aan. Salicylzuur werkt kalmerend op de
talgklieren en zorgt ervoor dat de poriën gezuiverd worden.
Op deze manier worden tijdens de I PEEL - Beta Lift
behandeling actieve pustels aangepakt en zal de huid mooi
gematteerd zijn na afloop.

Carbon Laser Peel.
Carbon Laser Peel/ND YAG LASER (30 minuten)
Huidanalyse, reiniging, carbon peeling, dagverzorging,
nazorg advies (Geschikt voor de vette huid, acne, acnelittekens, pigmentvlekken, grove poriën en verouderde huid).

€ 75,00

Plasma Pen.
Boven of onder ooglid correctie

€ 300,00

(eventueel nabehandeling voor de helft van de prijs).

Voorhoofdrimpels

€ 300,00

Anamnese, verdovingscreme, plasmali en nazorgadviezen.
(eventuele nabehandeling indien nodig voor de hel van de
prijs).

Fronsrimpels

€ 100,00

Anamnese, verdovingscrème, plasmali en nazorg adviezen.
(eventueel nabehandeling indien nodig voor de helft van de
prijs).

Neus-lippen plooi

€ 150,00

Anamnese, verdovingscrème plasmalift en nazorg adviezen.

Bovenlip Rimpels

€ 200,00

Anamnese, verdovingscrème plasmali en nazorg adviezen/
product (eventueel nabehandeling indien nodig voor de helft
van de prijs).

Fibromen verwijderen
0-5 fibromen
5-10 fibromen

€ 50,00
€ 100,00

Cosmelan.
Cosmelan-pack

€ 750,00

Duur 60 minuten; doeltreffende depigmentatie
behandelingen. Huidvlekken, te wijten aan melanine,
zonbeschadiging, hyperpigmentatie, zwangerschapsmasker
of ouderdomsvlekken worden verzacht en verwijderd. U
krijgt hierdoor opnieuw een zachte en heldere huid. Inclusief
ontvettende lotion, masker, maintenance cream, dagcrème.

Vacuüm RF Microneedling.
Per behandeling

€ 250,00

Bij aankoop van 3 behandelingen, per behandeling

€ 175,00

