
Prijslijst 

 

 

Gezichtsbehandelingen 

Diamant microdermabrasie     €45 

Cavitatie peeling    €45 

Cavitatie peeling + Spnoforeze    €60 

Oxybrasia    €50 

Sterk reinigende behandeling        €75 

 

EstGen  

Gespecialiseerde behandeling met Bioactive gel. Innovatieve samenstelling van 
preparaten die werken op cellulair niveau en vernieuwen de huid.  
De gestimuleerde DNA past zich aan aan het type huid, zijn leeftijd en zijn conditie, 
waardoor een specifiek huidprobleem perfect wordt opgelost: 

- Zelfherstel cellen 

- Littekens vervaging 

- Vermindering van verkleuringen 

- Modulatie van ontstekingen bij acne, atopisch eczeem en psoriasis 

- Huidverdikking, huidverjonging zonder scalpel 

- Anti-aging therapie, acne vulgaris therapie, acne rosacea therapie, acne littekens 
therapie 

- Ultrasone EstGen therapie bij acute acne:     €75 
 

- EstGen micronaald mesotherapie - acne, littekens, anti veroudering  €95 

  



Larens Professional behandeling 

Larens Hydrating Power sterk hydraterend        €60 

Larens BIORENEW Power Mask        €70 

- Masker BIORENEW Larens BIO (BIO-Placenta) 

Resultaten: celvernieuwing, lifting, herstel, hydratatie, egale huidtint, gezicht wordt 
optisch helderder, frisser. 

Het geheim van de eeuwige jeugd    

Gezichts- en halsbehandeling met Larens cosmecauticals, op basis van biopeptide-
complex – een samenstelling van viscollageen peptiden en water Nutrivi Collageen, 
silicum en vitamine C (herstelt, voedt en verfrist). Een sterk hydraterende, liftende en 
anti rimpelbehandeling. De behandeling maakt gebruik van 9 producten van de Larens 
Professional Line, diamant microdermabrasie of cavitatie peeling,  

sonoforese, echografie Ucosomo 

- Direct gevoel van facelift 

- Verjongingseffect 

- Vervaging rimpels en voorkoming van vorming van de nieuwe 

- Maakt de huid veerkrachtig en zichtbaar verjongd 

- Zichtbare verbetering gezichtsvorm 

- Aanvulling van werkzame voedingsstoffen 

- Stimulatie van collageenproductie in het lichaam 

- Hydratatie 

Met apparatuur   €95 

Zonder apparatuur   €75 

 

  



SYNERGY + 

Basic 

Waterstofzuivering          €65 

Premium 

Waterstofzuivering + OxyGeneo        €85 

Lux 

Waterstofzuivering + OxyGeneo + RF-radiofrequentie – radiogolven   €95 

Delux             

Waterstofzuivering + OxyGeneo + RF-radiofrequentie – radiogolven + echografie. 
Ucosomo           €105 

             

Peeling BioRePeelCl3         €70 

Retix. C Eye           €55 

Peeling PQ AGE EVOLUTION        €80 

Peper Munt Peeling          €70 

 

DEEP PHYTO PEELING         €80 

DEEP PHYTO PEELING 3 dagen        €160 

 

RF-radiofrequentie - radiogolven (45 min) BANQUET LIFTING 

Lifting van gezichtshuid rond de ogen en hals, huidverjonging, stimulatie 
collageenproductie 

- Gezicht €60 

- Gezicht en hals           €65 

- Gezicht, hals en decolleté  €70 

- Handen €40 

- Buik  €60 

   



ULTRAFRAX 

Radiofrequentie micronaald 

-Gezicht           €150 

-Gezicht + hals          €190 

-Gezicht + hals + decollete         €230 

 

Micronaald Mesotherapie Dr Pen (80 minuten)  

Werkt perfect in een strijd tegen rimpels, acne littekens, verkleuringen, verlies van 
huidstevigheid en huiddichtheid. De behandeling is verrijkt met AHA Larens PRO 
peeling (mix van fruitzuren), cavitatie peeling, Larens PRO-masker en Larens PRO 
liposomale collageen. 

- Larens           €80 

- Hyaluronzuur           €80 

- Sterke lifting cocktail              €80 

- BioRePeelCl3          €90 

- Biotine haar                €60 

- Biotine + cafeïne + versterkende cocktail      €65 

- BB Glow           €80 

- Naaldloze mesotherapie Anti Aging       €50 

- Naaldloze mesotherapie- Hyaluronzuur       €50 

 

Hals en decolleté          +€20 

Verdoving bij de prijs inbegrepen 

 

  



Naalden behandeling 

Pink Glow           €70 

Neofound           €120 

Mesococtail            €80 

Dr Cyj Hair Filer          €150 

 

WISH PRO Magnetische Infusie 

- Gezicht hals en decolleté met peeling capsule      €70 

- Gezicht hals en decolleté met actieve capsule      €70 

- Gezicht hals en decolleté met actieve peeling capsule     €90 

 

Lichaamsbehandeling 

Afslankende en figuur vormgevende behandelingen, anticellulite 

LIPOLASER XANTE 

 Dijen           €50 

 Buik           €50 

 Dijen + billen          €65 

  

TERMOACTIWE PROGRAM ANTI CELLILITE ABYSS SPA 

 Dijen           €50 

 Dijen + billen          €60 

 Buik           €45 

 Armen           €35 

 

  



MAGNIFICO II PREMIUM Effective cavitatie, vacuum liposuctie, radiofrequentie, 
infrarood, endermommasage 

 Buik           €75 

 Dijen + billen           €95 

 Armen           €40 

 Gezicht + hals         €55 

 Gezicht + hals + decollete        €65 

 

PRESSOTHERAPIE  

Lymfedrainage  30 minuten       €30 

 

Lipolyse injecties 

Lipo Lab  1 ampul 10 ml            €80 

   1 ampul 15 ml       €110 

   2 ampullen 20 ml       €140 

    

 

 

 

 

   

  



Massage  

 

KOBIDO (niet-chirurgische facelift, drainage, stimulering van lymfestelsel),  

Japans ritueel van diepe gezichtsmassage  

- KOBIDO BASSIC Peeling + massage        €65 

- KOBIDO PREMIUM Peeling + massage + masker      €75 
- KOBIDO DE LUX Peeling + massage + 2 masker + serum + LedLamp  €85 
 
 
 
KLASSIEKE RUG- EN NEK MASSAGE 30 minuten      €30 
KLASSIEKE RUG -EN NEK MASSAGE MET SCRUB EN RUG PAKKING   €50 
 
HOT STONES MASSAGE 65 minuten       €65 

 

Hair removal Suikerpasta/ Wax 

- Bikini           €35 

- Bovenlip           €10 

- Oksel            €25 

- Benen           €50 

  

Henna Brows Mayamy         €30 

BRONSUN verf voor wenkbrauwen  €10 

Lifting, laminering wimpers met Bronsun verf  €45 

Oorpiercing/oorgaatjes  €45 

Derma Med- Planning  €40 

Geen laser tattoo PMU verwijderen vanaf     €55 

 

Voorrijkosten   0,19 per km 

 


