Prijslijst
Nimue behandelingen
Bio Active

€

53,-

Bio Active incl masker

€

63,-

Bio Active incl massage en masker

€

73,-

Alpha Lipoic

€

63,-

Alpha Lipoic incl masker

€

73,-

Alpha Lipocic incl massage en masker

€

83,-

Collageen Behandeling

€ 106,-

Glycol Treatement

€

73,-

TCA Peeling

€

91,-

TCA Peeling incl. comfort behandeling

€ 121,-

Micro Needling incl roller (1e behandeling)

€ 126,-

Micro Needling

€

96,-

Penta Salaic Peel Acne / Bio-Lacto peel Pigment

€

86,-

Nimue-SRC environmentally / hyperpigmented / problematic

€

93,-

PH Formula therapeutic behandelingen
V.I.T.C Behandeling voor vermoeide huid
C.R. Resurfacing (roodheid)
C.R. Resurfacing (roodheid) met masker
A.G.E Resurfacing (anti veroudering)
A.G.E Resurfacing (anti veroudering) met masker
A.C.N.E Resurfacing (acne)
A.C.N.E Resurfacing (acne) met masker
M.E.L.A Resurfacing(pigment)
M.E.L.A Resurfacing(pigment) met masker
N.E.C.K en .E.Y.E. en of B.A.R. incl roller 1e behandeling
N.E.C.K en E.Y.E. en of B.A.R.
E.Y.E en of B.A.R. incl roller 1e behandeling
E.Y.E en of B.A.R

€
71,€
73,€
93,€
83,€ 103,€
83,€ 103,€
96,€ 106,€ 111,€
86,€
95,€
70,-

Pca skin therapeutic behandelingen
Retinol 6%
PCA peelings
PCA alternative / therapeutic

€
€
€

150,96,86,-

€
€
€

48,58,68,-

dr Renaud of Juvena behandelingen
45 minuten.
55 minuten.
75 minuten.

Prijslijst vanaf januari 2018. Hierbij komen alle voorgaande prijslijsten te vervallen.

Extra modules om de behandeling uit te breiden
Pro peel dr Renaud, glycol peeling die bij elke behandeling
ingezet kan worden, Indien nodig.

€

14,-

Glycol peeling Nimue, glycol peeling op andere basis.

€

16,-

Oogbehandeling speciale hydraterende,antirimpel behandeling

€

21,-

voor de tere ooghuid.
Fusion behandeling per zone
verf wimpers of wenkbrauwen in de behandeling
harsen bovenlip of kin in de behandeling
verf wimpers en wenkbrauwen in de behandeling
harsen bovenlip en kin in de behandeling

€
€
€
€
€

30,10,10,14,14,-

Fusion behandeling
Keuze uit pigmentatie,huidverbetering, botox like of rosacea.
Gehele gelaat
losse behandeling per huidzone

HUID analyse en Product advies
Make up advies by PUPA milano

gratis
gratis

Uitgebreid make up advies by PUPA milano

Elektrische Epilatie 10 per minuten
Verwijderen tele’s en fibromen per 10 minuten

Service
behandelingen
Epileren wenkbrauwen
Verven wimpers
Verven wenkbrauwen
Verven wimpers en
wenkbrauwen incl. epileren
Verven wenkbrauwen en

€
€
€

20,26,21,-

€

40,-

€ 128,€
30,-

€

28,-

€
€

26,26,-

epileren of harsen
Harsen wenkbrauwen
Harsen onderbenen of
boven benen
Harsen onder en boven benen
Harsen bikinilijn of oksels
Harsen bovenlip of kin
Harsen bovenlip en kin

€
€

28,20,-

€
€
€
€
€

28,54,22,20,30,-

Huidadvies de Vijfhoek - Drapenierstraat 21 2011WZ Haarlem - 023-5517174 – info@huidadvies.nu – www.huidadvies.nu
Bij verhindering dienen afspraken 24 uur van te voren worden afgezegd. Anders zijn wij genoodzaakt
50% van de behandeling in rekening te brengen. Bij No show brengen wij 100% van de behandeling
in rekening.

Prijslijst vanaf januari 2018. Hierbij komen alle voorgaande prijslijsten te vervallen.

