
Prijslijst Huidtherapie 2020 
 
Informatief consult (max 30 min.)/ Intake lipoedeem            € 25,00 
 
Oedeemtherapie  
Vergoeding volgens overeenkomst met zorgverzekeraar Contractprijs 
Niet verzekerde zorg € 37,50 
 
Acnetherapie standaard                                                        € 37,50 
Producten ter ondersteuning van de behandeling Eigen rekening 
 
Elektrische epilatie                                                                vanaf € 20,00 
  
Coagulatie  
Consult kort   € 20,00 
Consult lang  € 37,50 
 
Camouflagetherapie  
Consult en instructies    € 50,00 
Camouflageproducten    afh. van polis 
      
Peelings 
Mini Pumpkin Mask       € 50,00 
Primairy Pumpkin Resurfacer      € 50,00 
Power Pumpkin Resurfacer      € 65,00 
Salicylic Acid Peel       € 65,00 
Modified Jessner        € 85,00- 110,00 
Glycolic Acid Peel       € 65,00 
TCA entercare incl. Ko cream      € 225,00 
TCA herhaling        € 125,00 
 
Microneedling (klantenkaart)   € 95,00 
 
FaceLift Massage (klantenkaart)   € 49,50 
 
Cryotherapie (wratten, steelwratjes, pigmentvlekjes, ouderdomsvlekjes) 
Standaard behandeling (behandeling 1 en 2) per vlekje/plekje € 37,50 
Indien een 3e behandeling nodig is Gratis 
Extra gaspatroon voor meerdere plekjes € 12,50 
  
LPG / Endermologie 
Intake, analyse en behandeladvies € 25,00 
Bodywear € 29,95 



 
Losse behandeling lichaam (35 min. beh/tijdsduur 45 min) € 55,00 
Losse behandeling lichaam (55 min. beh/tijdsduur 65min) € 80,00 
 
10 Ritten kaart 
45. min.+ gratis bodywear t.w.v. 29,95 (in 1x betalen) € 500,00 
65 min. + gratis bodywear t.w.v. 29,95 (in 1x betalen) € 725,00 
 
Eén zone (25 minuten), shortie € 35,00 
 
Gelaat (30 minuten)  € 40,00 
Klepjes gelaat € 25,00 
10 Rittenkaart gelaat incl. gratis klepjes € 325,00 
 
LUXOMED 
Menopauze – 7 sessies € 250,00 
Stoppen met roken – pakket € 195,00 
Gewichtsverlies -vanaf 5 sessies = 3 kg                                vanaf € 195,00 
Ontspanning – per sessie € 32,50 
Anti-aging – 8 sessies € 275,00 
 
Crosstapes  
Sessie + pakje tapes  € 27,50 
 
 
Niet nagekomen behandeling*2 € gereserveerde tijd 
 
NB:  
Mocht u door ziekte of een andere reden uw afspraak niet na kunnen komen dan bestaat de 
mogelijkheid uw afspraak in overleg kosteloos te verzetten. Dit dient u uiterlijk 24 uur van te voren te 
doen. Indien u niet op uw afspraak verschijnt, dan zijn wij genoodzaakt om het behandeltarief bij U in 
rekening te brengen. 
 
 


