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TARIEVEN COSMETISCHE 
BEHANDELINGEN 

 

Deze lijst geeft een indicatie van de prijzen van onze 
behandelingen. Alle prijzen zijn richtprijzen; de exacte 
prijzen zijn afhankelijk van uw wensen, het benodigde 
volume, en welke combinatie van behandelingen we voor u 
kunnen verzorgen. 
 

 

CONSULTEN 
Een eerste adviesconsult zonder behandeling is gratis. 
 

 

BOTULINE TOXINE (“Botox”) 

Cosmetische behandelingen 

• Bunny lines      89 

• Wenkbrauwlift     89 

• Gummy smile     89 

• Omlaag hangende mondhoeken   89 

• Putjeskin      89 

• Trillend ooglid     89 

• Frons regulier   129 

• Frons intense   174 

• Frons + voorhoofd   239 

• Voorhoofd + kraaienpootjes 239 

• Frons + kraaienpootjes  239 

• Frons + voorhoofd + kraaienpootjes 339 
 
Losse zones 

• 1 zone     129 

• 2 zones    239  

• 3 zones    339  

• Kleine zone      89 
 

Klachtenbehandeling 

• Migraine klein   129-239 

• Migraine compleet   339 

• Tandenknarsen  vanaf 239 

• Overmatig transpireren  vanaf 339 
 

 
 

 

FILLERS 

• 1 ml   395 

• 2 ml    695 

• 3 ml   995 

• 4 ml                  1195 
 
Bijvoorbeeld*: 
✓ Voorhoofdsrimpels   

✓ Fronsrimpels  

✓ Kraaienpootjes   

✓ Wallen    

✓ Traangootjes   

✓ Wenkbrauwlift met fillers  

✓ Oorlelcorrectie   

✓ Neus-lippen-plooien  

✓ Jukbeenderen accentueren  

✓ Lachrimpels in de wangen  

✓ Lijntjes en rimpels rond mond  

✓ Lipcontour   

✓ Lipvolume   

✓ Marionettenlijnen  

✓ Mondhoeken 

✓ Contour van het voorhoofd  

✓ Slapen    

✓ Volume wangen   

✓ Kaaklijn verstrakken  

✓ Kincorrectie 

 

*De exact benodigde hoeveelheid wordt per behandeling 
vastgesteld. 

 

RADIESSE 

• 1,5 ml     450 
 

 
LIQUID FACELIFTS      vanaf 997 
met fillers of Radiesse 
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SKINBOOSTERS 

Skinboosters zijn maatwerk. Voor de eerste keer wordt een 
kuur van minimaal 4 behandelingen geadviseerd. 
Onderhoudsbehandelingen na deze kuur zijn "los" af te 
nemen. Bij sommige skinboosterkuren is aanvullende 
thuisbehandeling vereist. In dat geval is de prijs inclusief 
het bijbehorende product voor thuisgebruik. 

• RRS eyes 1,5ml    150 

• RRS eyes 1,5ml x4    500  

• XL Hair     150 

• XL Hair x6    750 

• XL Hair x8    950 

 
PEELINGS 

Voor de eerste keer wordt een kuur van minimaal 4 
achtereenvolgende behandelingen geadviseerd. 
Onderhoudsbehandelingen na deze kuur zijn "los" af te 
nemen. De prijs voor 4 of 6 peelings is inclusief 
bijbehorende crème. 

• Easy TCA classic x4   575 

• Easy TCA classic los   145  

• Easy TCA pain control x4  650  

• Easy TCA pain control los  185 

• Easy Droxy complex peel x6  575 

• Easy Droxy complex peel los 125 

 

 

PLEKJES VERWIJDEREN  

1 plek        90,- 
2 plekken     150,- 
3 plekken     180,- 
Tarief is inclusief verdoving en crème voor nazorg.  

Bijvoorbeeld:   

• wratten/fibromen/steelwratjes    

• pigmentvlekken    

• goedaardige moedervlek   

• ouderdomsvlekken    

• spidernaevi, cherry naevus en huidspatadertjes
   

 

 

PROFHILO 

Startbehandeling bestaat uit 2 behandelingen met 
tussenpose van 4 tot 6 weken 
 

• Gezicht of hals: 2 behandelingen 525 * 

• Hals (extra ampul): 2 behandelingen 890 * 

 
 
Vervolgbehandeling ieder half jaar of losse 
behandeling 

• Gezicht of hals: 1 behandeling  330 

• Hals (extra ampul) : 1 behandeling 495 

  * dit dient bij de eerste behandeling betaald te 
worden.  

------------------------------------------------------------------------------ 

 

OOGLIDCORRECTIE     695 

 

---------------------------------------------------------------------------------- 

Betalingsspelregels 

Betaling graag per pin (bij voorkeur) of contant (wij kunnen 
helaas geen biljetten van € 100 en hoger accepteren). 
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