
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 
                               

                                Meer dan 30 jaar kennis, kracht en ervaring  

     
       Prijslijst 2016 

 

    Gelaatsbehandelingen 
 

 

 

 

 

 



 

 

  

 
 
Guinot behandelingen met hydradermie apparaat: 

Intensieve gelaatsbehandeling met direct zichtbaar resultaat. Behandelingen met gels en 

aangepaste serums. 

 
Hydradermie Basis (dubbele ionisatie) met aangepaste gels, voor gelaat,  

hals en decolleté met een crèmemasker                                     €  74,50 

  

met collageenmask en hyaluronzuur meerprijs                                         €  17,50 

of met lift-up eye tratment met collageen meerprijs                                         €  15,-                                                    

 

Hydradermie Plus inclusief serums (ogen, hals en decolleté) en crèmemasker  €  92,50                                                               

met Collageenmasker met hyalurozuur meerprijs                                            €  17,50  

of met Collageen lift-up eye treatment meerprijs                                                   €  15,- 

 

Hydradermie Lift                                                                                            €  95,- 

met Collageen liftupeyetratment meerprijs                                    €  15,- 

       

 

 

Hydradermie Lift Oogbehandeling- verstevigen en ontspannen  

van de oogcontouren         €  37,50 

 

Hydradermie - Eyelogic (vermoeide ogen,wallen en donkere kringen              €  49,50 

Kuur van 3 behandelingen                                                                              € 125,- 

  

Overige Guinot behandelingen: 
Hydraclean (diepgaande warmte behandeling) reiniging     €  35,- 

 

Hydraclean-reiniging plus basisbehandeling (inclusief epileren, 

massage en creme masker)        €  62,50 

Collageen - masker met hyaluronzuur                                                              €  89,50 

 

Liftosome - verstevigen en verjongen (inclusief modellerend 

masker)                       €  75,- 



 

Beauté neuve - Fruitzuren behandeling       €  72,50 

 

Aromatic - Aromatische oliën         €  69,50 

 

Aromatic in combinatie met hydraclean        €  79,50 

 

Age summum – verjongen en verstevigen                 €  94,50 

 

Guinot Combinatie Technieken: 

Hydradermie basis en Hydradermie Lift                  € 119,50 

 

Hydradermie Basis en Beauté neuve masker                 €  92,50  

 

Hydradermie Basis en Liftosome       € 110.- 

 

Hydradermie Lift en Liftosome        € 125,- 

 

De behandelingen kunnen uitgebreid worden met: 

Lichttherapie meerprijs        €  20,- 

Deesse-Led Masker (lichttherapie)       €  10,- 

 

Microdermabrasie         €  25,-  

  

      

 

Lichttherapie Omnilux 
Huidverbetering 

Losse behandeling Lichttherapie Revive en Plus                    €  45,- 

 

Kuur van 5 Lichttherapiebehandelingen                                  € 200,- 

 

Kuur van 10 Lichttherapiebehandelingen                € 400,- 

 

 

Deesse-Led Masker     
Blauw - Acne kuur van 5 behandeling                                                               € 150,- 

 

Rood en paars  huidverbetering kuur van 5 behandelingen                                        € 175,- 

 

 

 

  

Medical Microdermabrasie- Dermagenisis 

 

 
Acne-Acne littekens- Fijne rimpels- Grove poriën  

Losse intensieve behandeling incl. creme masker        €  89,80 



Collageen masker met hyaluronzuur meerprijs                               €  17,50 

Peptide gelmask                                                                                              €  25,- 

Kuur van 3 intensieve behandelingen          € 250,- 

 

 
Dermaquest Skin Therapy 
 

Anti-age en huidverbetering: 

 

Basis behandelingen Dermaquest 
Basis behandeling Dermaquest inclusief peptide hydrgelmask                     €  79,50 

      

 

    

 

Reinigingsbehandeling van ± 35 min inclusief deel microdermabrasie    €  50,-  

 

Chemische peelings – Acne litteken, huidverjonging en pigmentvlekken 

 

Glycozuur          €  69,50  

 

Salicyl Peel          €  69,50 

 

Pumpkin peel                                                                                                  €  94,50                                                                          

 

Skinbrite peel                                    €  89,50 

 

Yessner Peel          €  89,50 

 

TCA Peel          € 125,- 

 

Peptide Peel          €  99,50 

  

 

Enerpeel-  handen/ ogen-bovenlip en hals      €  65,- 

 

De behandelingen zijn mogelijk in combinatie met lichttherapie en/of microdermabrasie 

voor een meerprijs van : 

Lichttherapie          €  20,- 

 

Microdermabrasie         €  20,-  

  

Peptide gelmask                      €  25,- 

       

 

 

 

 



Naald Therapieën 
Micro Needling Therapy (MTS roller) van gelaat, hals en ogen inclusief  

lichttherapie           € 125,- 

Deelbehandelingen ook mogelijk        prijs in overleg 

 

Mesotherapie (Reneve) van tot             €  99,50 /  € 125,- 

 

Dermapen 

Gelaat- Hals- Decolleté tussen                € 137,50 / € 175,- 

 

In combinatie met chemische peeling producten      

Deelbehandelingen  mogelijk     vanaf     €  75,- 

 

Fractional Needle Therapy met non-crosslinked Hyaluronzuur.  

Inclusief  lichttherapie         € 150,-  

 

Inclusief Peptidegelmask +                                                                             €  25,- 

 

 

INTRACEUTCAL Zuurstofbehandeling 

Serums met hyaluronzuur en peptiden van tot                                                      € 99,50 / € 135,50 

       

 

 

PHOTONLASER(facelift zonder chirurgie) 

Cellulaire energie,huidverstrakking. 

Optimale resultaten in kuurverband en combinaties. 

Gelaat                                                                                                                          €   95,- 

Uitbreiding ogen                                                                                                         € 105,- 

Uitbreiding hals                                                                                                                      €  19,50 

 

 

 

 
 

E-cool therapie – met DERMICA SOLUTION  

Acne Hyperpigmentatie lifting,rimpels  

De volmaakte oplossing voor elk huidprobleem 

 

Cryo-electroporatie – Direct resultaat    van tot                                              €  99,50 / € 125,- 

 

 

 

Cryotherapie gecombineerd met Mesotherapie van tot            € 125 /  € 145,- 
Acne- huid verjonging, met dermica solutions- oxygenetic 

 

 

 



 

MESOPOR (NO NEEDLE THERAPIE)RENEVE 

 

Intensieve anti-age behandeling(gelaat hals en decolleté) 

Met crèmemasker                                                                                    €  95,- 

Met Thermomasker                                                                                            € 109,50 

 

Meerprijs uitbreiding met 

Lichttherapie                                                                                                  €  20,- 

Microdermabrasie                                                                                        €  20,- 

   

 

 

 

 

 

Neoderma Behandelingen: 
 

Reinigingsbehandeling van ± 35 minuten inclusief deel microdermabrasie    €  50,- 

Reiniging inclusief lichttherapie (DEESSE LED)                                  €  50,- 

 

Chinese kruiden peeling- acne littekens, grove poriën en vette huid      €  69,50  

 

         

 

Bindweefsel massage   

(acne littekens- diepe rimpels- huidverbetering) 

Reiniging,epileren,bindweefselmassage ,crèmemasker                                   €  62,50 

Collageenmasker met hyaluronzuur                                                                            € 77,50 

uitbreiding met lichttherapie meerprijs                                                            €  20,- 

met ultrasound meerprijs                                                                                  €  10,- 

 

 

        

Permanente Make-up – GGD gecertificeerd 

Jarenlang plezier van een mooi verzorgd uiterlijk! 

 
Alle behandelingen zijn inclusief tweemaal nacontrole 

Wenkbrauwen - hairstrokes        € 275,- 

 

Wenkbrauwen - opvullen hairstrokes (ontbrekende stukjes)    € 235,- 

 

Eyeliner boven- wimperlijn        € 135,- 

 

Eyeliner boven- breed                                                                                     € 150,- 

 

Eyeliner onder          € 125,- 

 

Eyeliner onder en boven         € 275,- 



 

Bijwerken : 

Binnen het eerste  jaar         €  75,-  

Na het eerste jaar van tot                      € 125,-  / € 175,- + 1 nabehandeling 

 

 
Yumi Lashes- wimperlift behandeling (incl. verven)     €  69,50  

 

 

T-Away Behandelingen 

(Huidoneffenheden) 

 
Fibromen- Couperose- Bloedblaasjes- Gerstekorrels  v.a.    €  35,00 

(De prijs is afhankelijk van het aantal te behandelen plekjes) 

 

Overige behandelingen: 
Harsen 
Bovenlip          €    9,50 

Bovenlip en Kin         €  12,50 

Gelaat           €  25,- 

         

Oksels           €  17,50 

Armen            €  17,50 

Onder Benen          €  22,50 

Gehele Benen          €  45,- 

Rug           €  30,- 

Rug en Schouder         €  39,50 

Bikinilijn  van tot                   €  15,- /  € 17,50 

Harsen tijdens de behandeling 
Bovenlip          €   7,50 

Gelaat           €  15,- 

 

Wimpers en Wenkbrauwen 
Epileren wenkbrauwen (bijwerken)       €  10,- 

Epileren wenkbrauwen (modelleren)       €  15,- 

Harsen wenkbrauwen         €  10,- 

Epileren en Harsen wenkbrauwen (bijwerken)      €  12,50 

Epileren en Harsen wenkbrauwen (modelleren)      €  17,50 

Wimpers verven                                                                                              €  15,- 

Wimperlift (YUMILASH)                                                                              €  62,50 

Inclusief verven                                                                                              €  69,50 

       

Wenkbrauwen verven         €  10,- 

Wenkbrauwen en wimpers verven       €  22,50  

Wenkbrauwen verven en epileren van tot                 €  15,- / € 17,50 

Wenkbrauwen en wimpers verven en epileren      €  27,50 

  



Wimpers en Wenkbrauwen tijdens de behandeling 
Wimpers verven         €  10,- 

Wenkbrauwen verven         €    7,50 

Wenkbrauwen en wimpers verven       €  15,- 

Epileren van wenkbrauwen is inbegrepen tijdens de behandeling, uitgezonderd 
reinigingsbehandelingen. 

 

 

 

 

     

 

     
    



    Lichaamsbehandelingen 
 

 

 

Endermologie 
Losse behandeling  
Behandeling van 35 minuten        €   45,- 

Kuur van 10 behandelingen        € 400,- 

 

Deel behandeling   
Behandeling van 20 minuten                      €  30,- 

Kuur van 10 behandelingen        € 300,- 

 

Mesopor lichaam: RENEVE 
Behandeling 15 minuten                     €  30,- 

 

Lichaamspakkingen: 

 

Reneve detoxing gehele lichaam                             €  65,- 

Inclusief infrarooddeken                                          

     

Parafango (klei) pakking - hele lichaam                                                         €  79,50 

Rug                                                                                                                  €  30,- 

Buik                                                                                                                 €  25,-                                                                                                               

Benen                                                                                                              €  30,- 

Armen                                                                                                              €    7,50 

  

Guinot Lichaam: 

Anti- Cellulite-wrap (60 min.)                                  € 79,50 

Versteviging                                                                                         € 79,50 

 

Endermologie en Pakking        € 79,50 

Deel Mesopor en Pakking        € 79,50 

Deel endermologie + Deel mesopor en Pakking     € 99,50 

Bodyscrub en Aromapakking                   € 79,50 

Bodyscrub en Massage (30 min)       € 65,- 

 

Naaldtherapie Lichaam 
15 minuten (met aangepast serum)                  € 50,- 

15 minuten inclusief pakking        € 89,50 

 

 



Lichaamsmassages: 
 

Ontspannings Massage 

Massage 30 minuten (nek, rug, armen en schouders)                €  27,50  

Massage 50 minuten (lichaam)                 €  45,-  

Massage 60 minuten  

(lichaam, gezicht, hals, decolleté en hoofdhuid)      €  65,- 

 

Hoofdhuidmassage  

Gelaat en hoofdhuid 25 minuten                                                           €  25,- 

gelaat,hoofd,decolleté nek en schouders 45minuten                             €  39,50 

Inclusief gelaatsmasker en oogmaskerliftup-eyetreatmeant                      € 55,- 

         

          

 

 

 

Voetverzorging 
 

Wellness voetbehandeling 
Desinfecteren, voetbad met aangepast kruidenmengsel, scrub, warme  

kompresse, masker en een massage met aangepaste crème     €  25,- 

 

Cosmetisch voetverzorging 

Desinfecteren, scrub, nagel- en nagelriem verzorging, overtollig  

eelt verwijderen en een voetmassage       €  20,- 

 

Uitbreidingen 

Nagels lakken      meerprijs van   €   7,50 

Nagels lakken met Magnetic gellak   meerprijs van     € 17,50 

 

Combinatie van beide behandelingen       € 37,50 

 

Manicure 

Basis manicure         € 10,- 

(Desinfecteren, nagel en nagelriem verzorging en korte  

Handmassage met verzorgende handcrème)  

Basis + nagels lakken         € 17,50 

Basis + gellak          € 25,-  

 

Basis Manicure + Uitbreding: 

Scrub, masker, paraffine pakking, massage (hand en onderarm) en nagels lakken  € 27,50 

Scrub, masker, paraffine pakking, massage (hand en onderarm) en gellak  € 37,50 

 



French manicure- natuurlijke look! 

Nagellak           € 15,- 

Gellak            € 25,- 


