
Relaxerende gelaatsbehandeling met LED € 55,00
Relaxerende gelaatsbehandeling met LED + Masker € 65,00
Intensieve huidverbeterende behandeling € 95,00
Intensieve vochtinbrengende behandeling € 85,00
Kalmerende Herstellende verzorging € 75,00
Kalmerende Herstellende verzorging + peeling € 95,00
Zuiverende behandeling - acne en onzuiverheden € 75,00
 (10% korting met studentenpas) € 67,50
Zuiverende behandeling - acne en onzuiverheden + Led therapie € 90,00
 (10% korting met studentenpas) € 81,00
Balancing verzorging € 95,00
Retinol peel behandeling € 120,00

Carbonpeeling € 125,00
Hydrate treatment € 150,00
Dermaplaning € 95,00
Dermaplaning + chemische peel + Led therapie € 149,00

Verwijderen van steelwratjes (Deze prijs is een richtprijs) € 75
Alles is afhankelijk van de grote en het aantal wratjes dat u wenst te verwijderen.

Verwijderen van gerstekorreltjes (Deze prijs is een richtprijs) € 29,00
Alles is afhankelijk van de grote en het aantal gerstekorreltjes die u wenst te verwijderen.

LED-Therapie (extra bij behandeling bij te boeken) € 15,00
Onderzoeken hebben uitgewezen dat 85% van de behandelde personen daadwerkelijk 

zichtbaar resultaat ondervindt bij LED-Skintherapie. Daarom is deze vorm van LED-technologie 

een hele belangrijke ontwikkeling in de strijd om de huid er jeugdig, gezond en strálend uit te laten zien!

Just-relax-behandeling € 45,00
(lichttherapie, relaxerend, verjongings- en herstelprocessen versnellen, energie voor vermoeide huid)

VIP Just-relax-behandeling € 99,00
(idem als de Just-relax-behandeling + extra reiniging + vitamine C serum)

Prijslijst Dermapedicare

Gelaatsbehandelingen

LED-THERAPIE behandelingen



Intakegesprek € 30
De kost van het intake gesprek zal in mindering gebracht worden bij uw eerst geboekte behandeling.

Wenkbrauwen € 49,00 Schouders € 149,00
Bovenlip € 49,00 Rug Volledig € 329,00
Kin € 49,00 Borstkas V-lijn € 69,00
Wangen € 49,00 Borstkas € 159,00
Gelaat € 149,00 Onderbuik € 109,00
Hals € 89,00 Buik € 209,00
Oksels € 79,00 Schedel € 189,00
Bikini € 99,00 Baard € 169,00
String € 149,00 Hals € 69,00
Brazillian € 189,00 Nek € 89,00
Onderbenen € 194,00 Billen € 149,00
Bovenbenen € 219,00 Voeten en Tenen € 69,00
Benen Volledig € 379,00
Onderarmen € 99,00
Bovenarmen € 119,00
Armen Volledig € 199,00
Handen en Vingers € 69,00
Décolleté € 59,00
Borsten volledig € 139,00
Tepelomgeving € 49,00

Omdat elk huidtype en elke haargroei anders is kunnen wij geen exact aantal behandelingen 
meegeven. Je moet steeds rekenen op een gemiddelde van +/- 6 tot 8 behandelingen per zone. 

Plan je graag meerdere sessies na elkaar (minimum 6), dan kan dit zeker. 
Bij je eerste bezoek plannen we dan meteen jouw opvolgafspraken.

Betaal je in één keer al jouw sessies? Dan kan je rekenen op een korting van 20%.
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Wij raden aan om voor elke behandeling een intake gesprek in te plannen. 
Zo kunnen wij de juiste behandling samen met u bespreken.

Intakegesprek 30 €
De kost van het intake gesprek zal in mindering gebracht worden bij uw eerst geboekte behandeling.

Cryolipolyse
1 Behandelkop € 250,00
2 Behandelkoppen € 350,00
3 Behandelkoppen € 600,00
4 Behandelkoppen € 850,00

Cryolipolyse Thermo Shock
1 Behandelkop € 350,00
2 Behandelkoppen € 550,00
3 Behandelkoppen € 900,00
4 Behandelkoppen € 1.250,00

Boekt u meer dan 2 sessies in één keer? Dan ontvangt u een korting van -20%. 

HI-EMS Body Sculpting  + Combi Cryo

1 behandeling € 150,00 € 100,00
4 behandelingen € 550,00 € 500,00
6 behandelingen € 850,00 € 800,00

Om zichtbare resultaten te bekomen heb je tussen de 4 en de 6 behandelingen nodig!
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Voetverzorging € 32,00
(Bij een aanvullende problematiek worden supplementen aangerekend voor de gebruikte  materialen)

Luxe voetverzorging € 49,50
(Bij een aanvullende problematiek worden supplementen aangerekend voor de gebruikte  materialen)

Gespecialiseerde voetverzorging (voetverzorging + specifieke problematiek) € te bespreken
Bij een specifieke problematiek worden supplementen aangerekend voor de gebruikte 
materialen. 

Verwijderen van wratjes (Deze prijs is een richtprijs) € 29
Alles is afhankelijk van de grote en het aantal wratjes dat u wenst te verwijderen.

Het is van belang om de juiste verzorging in te boeken. Dit om de juiste tijd vrij te houden in de 
agenda voor uw verzorging. Twijfelt u welke u het beste kan nemen, contacteer ons even.

Wenkbrauwen € 12,00
Bovenlip + kin € 12,00
Oksels € 15,00
Armen € 22,00
Borst € 10,00
Buik € 20,00
Borst + Buik € 30,00
Navelstreepje € 7,00
Rug € 30,00
Schouders € 15,00
Rug + Schouders € 45,00
Bikinilijn (liesplooi) € 18,00
Bovenbenen € 25,00
Onderbenen € 25,00
Boven- en onderbenen € 50,00
Tenen € 7,00
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Wimper kleuring € 15,00
Wimperlifting € 50,00
Wimperlifting incl. kleuren € 65,00

Wenkbrauw waxen € 12,00
Wenkbrauwen kleuren € 15,00
Wenkbrauwen waxen incl. kleuren € 27,00

Promo Arrangement 1 NU Normale prijs

Voetverzorging + Relaxerende Gelaatsbehandeling + LED € 70,00 € 87,00
(Bij een specifieke problematiek zal er gevraagd worden een nieuwe afspraak in te plannen)

Promo Arrangement 2

Luxe voetverzorging + Relaxerende Gelaatsbehandeling + LED + Masker € 106,00 € 114,50

Voor onze "maand" promo kan u onze facebook of instagram pagina volgen.
Schrijf je zeker ook in voor onze nieuwsbrief, zo ben je altijd als eerste op de hoogte.
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!! PROMO ARRANGEMENTEN !!


