Tarievenlijst 2020

Behandeling

Tarief

Intake bestaande uit huidtherapie analyse / diagnose

GRATIS

Acnetherapie, Peeling en Microneedling

Tarief

Product/protocol begeleiding: Dr. Zein Obagi of Cellics

€20,00

Acnetherapie
Kleine zone
Medium zone
Grote zone

Per behandeling
€35,00
€40,00
€45,00

Peeling
Oppervlakkige peeling gelaat
Medium peeling gelaat
Diepe peeling gelaat
Lichaam en/of meerdere gebieden

Per behandeling
€45,00
€60,00
€150,00
+ €15,00 per gebied

Microneedling
Kleine zone 30 min.
Medium zone 45 min.
Grote zone 60 min.
Meerdere gebieden

Per behandeling
€50,00
€75,00
€90,00
€110,00

Extra
Epileren

Meerprijs op bovenstaande tarieven
+ €7,50

Acne startpakket*
8 behandelingen: acnetherapie + peeling
Oppervlakkig peeling
Medium peeling
6 behandelingen: acnetherapie + needling
Medium zone
Grote zone
12 behandelingen: acnetherapie + middel peeling (6) /
needling (6)
Medium zone
Grote zone

Per behandeling
€40,00
€58,00
Per behandeling
€65,00
€75,00
Per behandeling
€55,00
€60,00

Intake is altijd GRATIS en vrijblijvend.
Bovenstaande tarieven zijn inclusief BTW. Aan de tarievenlijst kan geen rechten worden ontleend.
Bij een te late annulering van uw afspraak wordt het behandeltarief tot een max. bedrag van €50,00 in rekening gebracht.
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Cryotherapie & coagulatietherapie
e

Tarief

1 behandeling
1 plek
2 – 4 plekjes
5 – 9 plekjes
10 + plekjes
Couperose 10 – 20 min
Couperose 20 – 40 min

Per behandeling
€40,00
€45,00
€55,00
€65,00
€45,00
€50,00

Herhaling (binnen 3 maanden)
1 plek
2 – 4 plekjes
5 – 9 plekjes
10 + plekjes
Couperose

Per behandeling
€15,00
€25,00
€30,00
€35,00
€35,00

Camouflagetherapie

Tarief

e

Camouflage 1 sessie
Camouflage vervolg sessie
Camouflageproduct

€50,00
€30,00 per behandeling
Vergoeding afhankelijk van uw zorgverzekeraar

Elektrisch epileren

Tarief

Proefbehandeling (eenmalig)

€25,00

Elektrisch epileren
Elektrisch epileren 15 min.
Elektrisch epileren 30 min.
Elektrisch epileren 45 min.
Elektrisch epileren 55 min.

Per behandeling
€30,00
€35,00
€45,00
€60,00

Lasertherapie Diode LightSheer
Zie tarieven op https://cosmetischezorgmiddenlimburg.nl/

Intake is altijd GRATIS en vrijblijvend.
Bovenstaande tarieven zijn inclusief BTW. Aan de tarievenlijst kan geen rechten worden ontleend.
Bij een te late annulering van uw afspraak wordt het behandeltarief tot een max. bedrag van €50,00 in rekening gebracht.
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Littekentherapie

Tarief

Littekentherapie
Littekentherapie d.m.v. littekenmassage

Per behandeling
Tarief afhankelijk van uw zorgverzekeraar
Particulier €40,00
Zie tarieven per behandeling

Littekentherapie d.m.v. Microneedling,
cryotherapie of camouflagetherapie

Oedeemtherapie

Tarief

Oedeemtherapie
Oedeemtherapie

Per behandeling
Tarief afhankelijk van uw zorgverzekeraar
Particulier €45,00
Tarief afhankelijk van uw zorgverzekeraar
Particulier €60,00

Oedeemtherapie huisbezoek

Steunkousen

Tarief

Steunkousen en hulpmiddelen
Praktijk

Aanmeten, passen en instructies
Vergoeding uit de basisverzekering
Particulier: bedrag kousen + aanmeetkosten +
€10,00 administratiekosten
Reiskosten €5,00 wordt niet vergoed
Vergoeding afhankelijk van uw zorgverzekeraar
Vergoeding afhankelijk van uw zorgverzekeraar

Huisbezoek
Hulpmiddel standaard aan- en uittrekzak
Hulpmiddel bij een beperking zoals Doff ’n
Donner, Steve, HandyLegs enz.

Intake is altijd GRATIS en vrijblijvend.
Bovenstaande tarieven zijn inclusief BTW. Aan de tarievenlijst kan geen rechten worden ontleend.
Bij een te late annulering van uw afspraak wordt het behandeltarief tot een max. bedrag van €50,00 in rekening gebracht.
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Schoonheidsbehandeling
De behandeling bestaat uit een: reiniging, scrub/opp. peeling, dieptereiniging, wenkbrauwen epileren,
ontspanningsmassage, masker, huidverzorging en huid-, product- en voedingsadvies.

Medispa

Tarief

Invisapeel Treatment:
Deze enzymatische behandeling geeft een
oppepper aan de huid!
Ossential Ultra Hydration Treatment:
Hydrateert en verjongt de uitgedroogde en
uitgeputte huid.
Ossential Skin Brightening Treatment:
Verbetert de helderheid van de huid en
vermindert pigmentvlekken &
huidverkleuringen.
Ossential Oil Control Treatment:
Vermindert de talgproductie, grove poriën en
inflammatie.
Special: zwangerschap
Zeer geschikt voor vrouwen met huid- en
oedeemklachten t.g.v. de zwangerschap.

€60,- Per behandeling

€60,- Per behandeling

€60,- Per behandeling

€60,- Per behandeling

€60,- Per behandeling

Pakketprijs (eenmalig)
3 Medi Spa behandelingen

€150,-

Micropigmentatie PMU

Tarief

Patch test (allergie test)

€25,00

Wenkbrauwen
Schaduw
Ombre of hairstrokes
Combinatie van ombre en hairstrokes

1e behandeling + 1 nabehandeling*
€260,00
€300,00
€350,00

Eyeliner
Boven OF onder
Boven EN onder

1e behandeling + 1 nabehandeling
€160,00
€260,00

Opfrissen
Tot 1 jaar
Na 1 jaar
Na 2 jaar
Na 3 jaar

Per behandeling
€50,00
€100,00
€115,00
Tarief behandeling

•

Afspraak nabehandeling moet gedaan worden na 6 weken en binnen 3 maanden uitgaand datum PMU behandeling.

Intake is altijd GRATIS en vrijblijvend.
Bovenstaande tarieven zijn inclusief BTW. Aan de tarievenlijst kan geen rechten worden ontleend.
Bij een te late annulering van uw afspraak wordt het behandeltarief tot een max. bedrag van €50,00 in rekening gebracht.

