
Prijzen (informeer naar onze actuele aanbiedingen)

Carboxy Oxygel masker behandeling

per behandeling € 62,50

Cryo-lipo

per zone 20 minuten €79,-

Plexr

Ooglid boven €500,-

Ooglid onder €500,-

Beide oogleden €1000,-

Wangen lijnen €500,-

Decollete €500,-

Wenkbrauw €350,-

Kraaienpootjes €350,-

Bovenlip €350,-

Neusplooi €350,-

Marionetlijnen €350,-

Kin €350,-

Fronsrimpel €300,-

Mini facelift oren €500,-

Kaaklijn, €500,-

Beide €100,-

Hals klein €250,-

Hals medium €450,-

Hals Large €750,-

Acne klein €150,-

Acne medium €250,-

Acne large €350,-

Littekens vanaf €125,-

Wratten en bultjes vanaf €75,-

Pigmentvlekken vanaf €75,-

Andere zones op aanvraag

Sweat X

Per behandeling per zone €400,-

Ulterapie

Wenkbrauwen of wallen €650,-

Wenkbrauwen en wallen €1200,-

Kaaklijn of onderkin €750,-

Kaaklijn en onderkin €1400,-

Hals of wangen €850,-

Hals en wangen €1600,-

wangen, hals, ogen, €3500,-



Thermage CPT

Oogleden €1500,-

Knieen €1500,-

Handen €1500,-

Hals €1500,-

Voorhoofd €1600,-

Armen €1700,-

Decollete €1700,-

Gezicht €2100,-

Billen €2500,-

Boven Benen €3000,-

Buik €3000,-

Ontharen IPL / ELOS (E-light)

Bikinilijn €90,-

Gehele schaamstreek €110,-

Bilnaad €15,-

Billen €90,-

Bovenbenen €125,-

Onderbenen €100,-

Gehele benen €300,-

Voeten €100,-

Tepelhof €30,-

Handen €60,-

Onderarmen €55,-

Bovenarmen €65,-

Gehele Armen €115,-

Wenkbrauw tussenstuk €30,-

Bovenlip €30,-

Wangen €40,-

Kin €40,-

Gezicht geheel €90,-

Hoofd (schedel) €90,-

Hals €50,-

Nek €50,-

Oksels €70,-

Schouders €70,-

Bovenrug €90,-

Onderrug €80,-

Gehele rug €150,-

Rug en Schouders €199,-

Buik €90,-

Borst €80,-

Buik en Borst €160,-

Tattoo verwijderen (laser)



tot 10cm2 €55,-

boven 10cm2 in overleg

Laser Facelift

Gezicht €125,-

Gezicht + Hals €250,-

Velashape

Intake gratis

per zone €125,-

korting bespreekbaar bij meerdere zones

Lipolaser

Intake gratis

per zone €190,-

korting bespreekbaar bij meerdere zones

Cryolipolyse

Intake gratis

per behandeling €350,-

tot 8 zones per behandeling

Kalknagel verwijderenen

per behandeling per nagel €55,-

Fractional c02 Matrix laser

Kleine opppervlakte 5cm2 €150,-

Bovenlip €300,-

Wangen klein €400,-

Handen €400,-

Voorhoofd €400,-

Rond de mond €450,-

Ogen €450,-

Wangen groot €500,-

Hals €500,-

Decolette €500,-

Gezicht volledig €800,-

informeer naar onze actuele aanbiedingen


