
• Huidanalyse OBSERV 520
Veel huidaandoeningen beginnen in de diepere huidlagen en worden pas in de loop 
van de tijd zichtbaar. De Observ 520 analyseert ook diepere huidlagen en brengt deze 
aandoeningen haarscherp in beeld. Op basis van deze gegevens kunnen we een 
behandelplan op maat maken. Bij het boeken van een behandeling of aankoop van 
producten worden deze kosten in mindering gebracht.

HUIDVERZORGING

• GUINOT
Hydradermie dubbele Ionisatie            v.a. €   89,-
 incl. Serums                   +   €   10,- 
 incl. Oogbehandeling                  +   €   25,- 
 incl. Extra intensieve peeling                 +   €   10,- 
Hydradermie AgeLogic ( incl. serums + AgeLogic producten)     € 109,-
Hydradermie Lift          € 102,-
Aromatic Welness behandeling        €   75,-

HUIDVERBETERING / HUIDVERJONGING

• pHformula
Behandelingen kunnen geheel op de behoefte van uw huid worden aangepast. 
Prijs in overleg na huidanalyse. Indicatie: 
Quick reiniging (30 min)         €   49,-
A.C.N.E.               v.a. €   79,-
A.G.E. (anti-aging)          €   99,-
C.R. behandeling (chronische roodheid)       €   99,-
M.E.L.A. (hyperpigmentatie)         €   99,-
Vit C Boost           €   82,-
Ultieme Anti-Aging behandeling met aandacht voor de probleemzones rond 
ogen, mond en hals (incl. needling).        € 125,-
pHformula à la carte                                v.a. €   79,-

Informeer naar de kuurmogelijkheden.
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€   45,-

Gezichtsbehandelingen
Alle behandelingen zijn, mits anders vermeld, 
incl. epileren, dieptereiniging, massage en masker.
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• MD Touch; zeer intensieve peeling       € 159,-

• Microdermabrasie XL
3 peelings in combinatie met UltraSound (excl. epileren)     €   94,-
Kuur van 3 behandelingen         € 258,-

• Hollywood Treatment 
Een unieke huidverbeterende behandelingsmethode bestaande uit; 
Microdermabrasie (zoals hierboven) Incl. epileren, dieptereiniging, massage 
en collageen/ matrix masker          
Verbluffend resultaat          € 135,-

MESOTHERAPIE

• Fractional SkinNeedling / Needling Pen 
Een nieuwe benadering gebaseerd op een doorbraak in Mesotherapie
Full-facebehandeling + hals (incl. peeling, reiniging, massage en collageen/matrixmasker)  € 159,-
Full-facebehandeling + hals + decolleté       € 202,-
Kuurbehandelingen; prijs op afspraak 
Regiobehandeling per zone mogelijk prijs op afspraak

• MeLine/ Pigmentbehandelingen     
Behandeling voor de hoogst haalbare resultaten bij moeilijke pigmentvlekken.
De eerste en enige productlijn gespecialiseerd in alle soorten hyperpigmentatie. 
Het behandelschema voor 4 maanden bestaat uit professionele behandelingen in het 
instituut + een behandelschema met thuisproducten. Bij aanvang van de kuur ontvangt u 
éénmalig korting op de thuisproducten    
1e Professionele behandeling aangepast op uw huidtype                           per behandeling € 135,-
2e Professionele behandeling na 14 dagen (needling)                                 per behandeling € 125,-
3e Professionele behandeling         per behandeling v.a. €   50,- / €135,-
Spot behandeling voor plaatselijke pigmentvlekken/ ouderdomsvlekken        v.a. €   50,- 

• Microdermabrasie/ No-Needle mesotherapie     
Gelaat             € 147,-

• Mesotherapie met Pistor Eliance mesogun     
Opvullen van rimpels littekens met crosslinked hyaluronzuur     Prijs op aanvraag 
Klassieke mesotherapie         Prijs op aanvraag 
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• Coaguleren 
Bloedvaatjes, verwijderen steelwratjes                        €     2,50 per min. 
Starttarief              v.a. €   25,-

• Epileren, modelleren (buiten behandeling)        €   18,-

       In behandeling   Exclusief
• Verven 
Wenkbrauwen      €     8,-     €   13,-
Wimpers      €   10,50     €   16,-
Beiden       €   15,-      €   25,-  

• Harsen
Bovenlip of kin      €     8,-     €   13,-
Beiden       €   10,50          €   16,-    
Gezicht      €   18,50    €   28,-

Prijslijst per 1 februari 2019
Alle behandelingen zijn inclusief 21% BTW

• Medische camouflage                                                                               prijs op aanvraag

• I.P.L. flitslichttherapie 
voor duurzaam ontharen, coaguleren vaatjes, pigmentvlekken    prijs op aanvraag 

• Elektrisch ontharen        eerste 15 min.              €   25,-
         daarna   €   20,- per kwartier


