
Tarievenlijst 2019  

Intake is altijd GRATIS en vrijblijvend.  
Bovenstaande prijzen zijn per behandeling en inclusief BTW. Aan de tarievenlijst kunnen geen rechten 
worden ontleend.     

HUIDTHERAPIE 

Acnetherapie, peeling, microneedling en Cellics 

Behandeling Tarief 
Huidverzorging- & productadvies  
(Bij een behandeltraject in de praktijk zit het in de prijs inbegrepen.) 

€15,00 

  
Acnetherapie Per behandeling 
Gelaat €35,00 
Lichaam en/of meerdere gebieden €45,00 
  
Peeling  Per behandeling 
Glycolzuur peeling gelaat  €40,00 
Stimulator peel gelaat  €60,00 
Zo 3 step peel gelaat   €150,00 
Lichaam en/of meerdere gebieden + €15,00 per gebied 
  
Microneedling acnelittekens Per behandeling 
Kleine zone gelaat €45,00 
Gelaat €75,00 
Gelaat en decolleté €85,00 
Lichaam /meerdere gebieden €110,00 
  
Extra behandeloptie  Meerprijs op bovenstaande tarieven  
Masker  + €5,00 
Epileren wenkbrauwen + €5,00 
Gelaatsmassage  + €10,00 
  
Cellics voedingsadvies Per behandeling 
Uitgebreid voedingsadvies gericht op de huid €15,00 
  
Starterskit    
Bij aanschaf van een starterskit Dr. Zein Obagi of Tebiskin 
huidverzorgingsproducten krijgt u eenmalig korting op 
uw behandeling. 

10% korting op eerste acne of peeling 
behandeling 

  
Pakketprijs Microneedling acnelittekens (eenmalig) Per behandeling 
3 behandelingen gelaat €60,00 
3 behandelingen gelaat en decolleté  €70,00 
3 behandelingen lichaam / meerdere gebieden €100,00 
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HUIDTHERAPIE 

Elektrisch epileren en lasertherapie 

Behandeling Tarief 
Elektrisch epileren proefbehandeling (eenmalig) €15,00 
Elektrisch epileren ontharing  Per behandeling 
Elektrisch epileren  15 min. €30,00 
Elektrisch epileren  30 min.  €35,00 
Elektrisch epileren  45 min. €45,00 
Elektrisch epileren 60 min.  €60,00 
  
Pakketprijs elektrisch epileren (eenmalig) Per behandeling 
6 behandelingen 30 min.  €30,00 per behandeling 
5 behandelingen 45 min.  €40,00 per behandeling 
5 behandelingen 60 min. €55,00 per behandeling 
  
Diode ontharingslaser  Per behandeling 
Bovenlip € 80,00 
Kin € 80,00 
Bovenlip en kin € 150,00 
Wenkbrauw / neusrug € 80,00 
Hals € 110,00 
Gehele gelaat incl.hals € 225,00 
Schouders € 200,00 
Rug (gedeelte) € 250,00 
Rug (geheel) € 350,00 
Oksels € 140,00 
Oksels + bikinilijn € 275,00 
Gehele armen € 250,00 
Onderarmen € 200,00 
Borst (man) € 250,00 
Tepelhof € 80,00 
Buik (vrouw) € 80,00 
Buik (man) € 200,00 
Bikinilijn groot € 220,00 
Bikinilijn klein € 150,00 
Bilnaad € 110,00 
Hele benen € 500,00 
Bovenbenen, voor en achter € 300,00 
Onderbenen, voor en achter € 350,00 
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HUIDTHERAPIE 

Camouflagetherapie, cryotherapie en 

coagulatietherapie 

Behandelingen Tarieven 
Camouflagetherapie  Per behandeling 
Camouflage kleur/product bepaling  €50,00 
Camouflage training  €20,00 
  
Cryotherapie of coagulatietherapie 
1e behandeling 

Per behandeling 

1 plek €45,00 
2 – 4 plekjes €50,00 
5 – 9 plekjes   €55,00 
10 – 20 plekjes €65,00 
Couperose 10 – 20 min. €45,00 
Couperose 30 – 40 min.  €50,00 
  
Cryotherapie of coagulatietherapie* 
Herhaling 

Per behandeling 

1 plek €15,00 
2 – 4 plekjes  €20,00 
5 – 9  plekjes €25,00 
10 – 20 plekjes €30,00 
Couperose €35,00 
  
Combinatie cryotherapie EN coagulatie in 1 behandeling + €5,00 

 

 

HUIDTHERAPIE 

Littekentherapie 

Behandelingen Tarieven 
Littekentherapie Conform afspraken zorgverzekering 
Particulier littekentherapie  €35,00 
  
Huisbezoek +€5,00 
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OEDEEMTHERAPIE  

Oedeemtherapie, therapeutische elastische kousen, 

hulpmiddelen en verbandmiddelen 

Behandelingen Tarieven 
Oedeemtherapie  Conform afspraken zorgverzekering 
Particulier oedeemtherapie 30 min. €35,00 
Particulier oedeemtherapie 45 min. €45,00 
  
Therapeutische elastische kousen (TEK) 
& hulpmiddelen  

Conform afspraken zorgverzekering 

Particulier aanmeten TEK Bedrag TEK + €45,00 aanmeetkosten / 
administratiekosten 

Particulier extra paar bestellen TEK Bedrag TEK + €10,00 
administratiekosten 

  
Huisbezoek + €5,00 
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COSMETIEK 

MediSpa en Dermapen 

Behandelingen Tarieven 
Dermapen behandeling Per behandeling 
Gelaat €70,00 
Gelaat en decolleté €85,00 
Lichaam /meerdere gebieden €120,00 
  
Pakketprijs Dermapen (eenmalig) Per behandeling 
3 behandelingen gelaat €65,00 
3 behandelingen gelaat en decolleté  €75,00 
3 behandelingen lichaam / meerdere gebieden €110,00 
  
MediSpa gelaatsbehandeling Per behandeling 
MediSpa Treatment €40,00 
Invisapeel Treatment 
Deze enzymatische behandeling geeft een oppepper aan 
de huid! 

€55,00 

Ossential Ultra Hydration Treatment: 
Hydrateert en verjongt de uitgedroogde en uitgeputte 
huid. 

€50,00 

Ossential Skin Brightening Treatment: 
Verbetert de helderheid van de huid en vermindert 
pigmentvlekken & huidverkleuringen.  

€50,00 

Ossential Oil Control Treatment: 
Vermindert de talgproductie, grove poriën en 
inflammatie. 

€50,00 

  
Extra behandeloptie  Meerprijs op bovenstaande tarieven  
Epileren wenkbrauwen + €5,00 
Manuele lymfdrainage  + €10,00 
  
Vrienden/vriendinnen actie (eenmalig)  
Boek samen met een vriend/vriendin een Ossential 
Treatment behandeling en krijg korting op het 
behandeltarief! 

10% korting op het behandeltarief 
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COSMETIEK 

Permanente Make-up 

Behandelingen Tarieven 
Wenkbrauwen 1e behandeling + 1 nabehandeling* 
Schaduw € 260,00 
Ombre of Hairstrokes € 300,00 
Combinatie van Ombre en Hairstrokes  € 350,00 
  
Eyeliner 1e behandeling + 1 nabehandeling* 
Boven OF onder  € 160,00 
Boven EN onder € 260,00 
  
Lippen 1e behandeling + 1 nabehandeling* 
Full lips € 325,00 
Ombre / glossy lips € 375,00 
  
Opfrissen  Per behandeling* 
Tot 1 jaar € 40,00 
Na 1 jaar  € 100,00 
Na 2 jaar  € 115,00 
Na 3 jaar Tarief behandeling 
  
Vrienden/vriendinnen actie  
Boek samen met een vriend/vriendin een PMU 
behandeling en krijg korting op het behandeltarief! 

10% korting op het behandeltarief  

 

* Nabehandeling kan alleen afgenomen worden na 6 weken en binnen 3 maanden vanaf de eerste 

PMU behandeling. 

Tarieven opfrissen gelden niet voor elders geplaatste PMU.  


