schoonheidsinstituut

PUUR | BEAUTY
prijslijst

UW HUID IS ONZE ZORG

'Keep on shining'
Marijke Vermaas

Wie zijn wij?
Schoonheidsinstituut PUUR | BEAUTY is sinds januari 2018 gevestigd in
Barendrecht. Vanaf 2000 was het instituut bekend als Cosmo Beauty Center
Rotterdam. Dit was gevestigd in hartje Rotterdam, gespecialiseerd in
huidverbetering voor gezicht en lichaam.
Onze getrainde specialisten werken aan de hand van een persoonlijk
behandelplan om zo voor u het beste resultaat te behalen.
U kunt bij ons terecht met al uw vragen over huidverzorging, huidverbetering
en anti-aging (gezicht en lichaam).
Natuurlijk bent u ook van harte welkom voor een ontspannende gezichts- of
lichaamsbehandeling, prachtige wenkbrauwen, gekrulde wimpers en
wimperverlenging, spray-tan en mooie nagels.
Wij werken met liefde en passie en gebruiken daarbij de topproducten van
Nimue, PH Formula, 2B Biopeeling en !QMS aan uw huid en welzijn.

In deze prijslijst maken wij onderscheid gemaakt tussen:
Huidverzorging: nadruk op de algehele verzorging van uw gezicht en lichaam
Huidverbetering: nadruk op het verbeteren van uw huidprobleem (o.a. acne,
pigmentatie, couperose, overbeharing, cellulite, verslapping)
Anti-Aging: nadruk op intensieve versteviging en collageen opbouw

Uw huid is onze zorg!

Wij zijn aangesloten bij
Tevens ziektekostenvergoeding mogelijk.

OPENINGSTIJDEN
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gesloten
09.30 - 18.00
09.30 - 18.00
09.30 - 20.00
09.30 - 18.00
09.30 - 17.00
gesloten

Let op!
Zeg uw afspraak 48 uur van te voren af anders zijn wij genoodzaakt 45,00*
per verloren uur in rekening te brengen.
*Voor Endermologie®, lichtflitsbehandelingen, Bodycontour Wrap en overige
speciaalbehandelingen (couperose enz.) geldt dat het volledige tarief in rekening
wordt gebracht.
Op alle behandelingen zijn onze algemene PUUR | BEAUTY voorwaarden van
toepassing.

Lindehoevelaan 24, 2991 EL Barendrecht
010 - 404 81 66
info@instituutpuurbeauty.nl
www.instituutpuurbeauty.nl

GEZICHTSBEHANDELINGEN Huidverbetering / Verzorging

Duur

Nimue Basic / kennismakingsbehandeling
Reinigen, exfoliating enzyme peeling, epileren/harsen, onzuiverheden verwijderen,
verzorgend masker en afsluitende verzorging

45 min. € 49,50

Nimue Intensive Cleaning
Reinigen, exfoliating enzyme peeling, bio-active of glycolzuur peeling, epileren/
harsen, onzuiverheden verwijderen, verzorgend masker en afsluitende verzorging

60 min. € 69,50

Nimue Basic Man
Reinigen, exfoliating enzyme peeling, ingegroeide baardharen verwijderen,
epileren, onzuiverheden verwijderen, massage van gezicht, nek/schouders,
verzorgend masker en afsluitende verzorging
Meerprijs glycolzuurpeeling

Prijs

60 min. € 69,50

€ 19,50

Nimue Relaxing
Reinigen, exfoliating enzyme peeling, epileren/harsen, onzuiverheden verwijderen,
massage van gezicht, nek/schouders, decollete, verzorgend masker en afsluitende
verzorging

90 min. € 79,50

Nimue Energy Boost
Reinigen, exfoliating enzyme peeling, bio-active of glycolzuurpeeling, epileren/
harsen, onzuiverheden verwijderen, booster, massage van gezicht, nek/schouders,
decollete, verzorgend masker en afsluitende verzorging

90 min. € 82,50

Nimue Microneedling
De huid wordt gestimuleerd om collageen en elastine aan te maken wat een
stevigere en gladdere huid oplevert. Acne littekens, striae en fijne lijntjes worden
oppervlakkiger en vervagen.

90 min. € 127,50

Reinigen, exfoliating enzyme peeling, epileren/ harsen, onzuiverheden verwijderen,
Microneedling met Hyaluronzuur, Collageen Face Film masker, massage van
nek/schouders en afsluitende verzorging
Exclusief eenmalige aanschaf roller (6 behandelingen)

€ 39,50

EXTRA’S TIJDENS DE NIMUE BEHANDELINGEN
Modellerend masker
Collageen Face Film masker

€ 15,00
€ 20,00

PH Formula Resurfacing
PH Formula peeling aangepast aan uw huidbeeld is een op maat gemaakte
intensieve peeling behandeling zonder irritatie of bijverschijnselen. Gericht tegen
pigmentveranderingen, acne en huidveroudering.

75 min. € 89,50

Reiniging met enzymatische peeling, speciale voorbehandeling huid op PH Peeling
met evt. bijpassende massage, epileren, masker op maat en speciale afsluitende verzorging

!QMSMedicosmetics Anti-Aging
Met dit unieke merk is een verjonging van 1,8 jaar al na 2 maanden zichtbaar.
Het tijdsverloop van de UV veroudering wordt hiermee met 5,5 jaar vertraagd.

Duur

Prijs

Meet & Treat Treatment
Reinigen, fruitzuurpeeling, collageen , algenmodelage, afsluitende verzorging

30 min.

€ 45,00

Deep Cleansing Intense Treatment
Reinigen, fruitzuurpeeling, verwijderen onzuiverheden, algenmodelage,
collageen, afsluitende verzorging

60 min. € 69,50

Neo Tissuedermie
Reinigen, fruitzuurpeeling, collageen, algenmodela, inmasseren
steuncollageen, Hydro Foam Masker, massage hals en decollete, afsluitende
verzorging

75 min.

Item Tab
Reinigen, fruitzuurpeeling, algenmodelage, aanbrengen
collageen, activator masker, massage hals en decollete, afsluitende verzorging

60 min. € 72,50

Classic
Reinigen, fruitzuurpeeling, collageen, algenmodelage, verwijderen
onzuiverheden, inmasseren steuncollageen,
Uitgebreide gezicht-, hals- en decolletemassage, Hydro Foam Masker of
Item Tab, afsluitende verzorging

90 min. € 97,50

Zuurstofbehandeling !QMS
Een zuurstofbehandeling voor de huid met spectaculaire resultaten. Te
combineren met elke behandeling, ook Nimue/PH Formula of 2B Biobeauty

15 min.

€ 19,50

Microdermabrasie / Diamontpeel Huidverbetering
Met deze behandeling worden de bovenste laagjes van de opperhuid
verwijderd waardoor de huid geprikkeld wordt nieuwe cellen aan te maken.
Het resultaat is een betere, frissere en gladdere huid. Deze intensieve peeling
is pijnloos en geeft direct een zichtbaar resultaat.

75 min.

€ 99,50

€ 87,50

Reinigen, exfoliating enzyme peeling, epileren/harsen, microdermabrasie
diamontpeel peeling, onzuiverheden verwijderen, serum/booster, verzorgend
masker en afsluitende verzorging
Extra toe te voegen aan de Diamontpeelbehandeling:
Modellerend masker
Collageen Face Film masker
!QMS produkten

€ 15,00
€ 20,00
€ 19,50

Couperose behandeling
Verwijderen steelwratjes va.
Verwijderen huidoneffenheden va.

€ 45,00
€ 22,50
€ 22,50

Acne Huidverbetering
Wij zijn gespecialiseerd in het verwijderen van uw acneprobleem. Een
eventuele vergoeding van de ziektekostenverzekering is hierbij mogelijk, hier
lichten wij u hierover graag in.
Bij Acne behandelingen kunnen wij werken met Nimue, PH Formula en 2B
Biobeauty.
Onze merken kunnen voor het gezicht en lichaam ingezet worden;
Kuurprijzen zijn mogelijk

Duur

Prijs

75 min. € 81,50
2B Biopeeling Huidverbetering
2B Biopeeling is een natuurlijke peeling op kruidenbasis die uw celstimulatie
aanzet. Werkt effectief ter reducering van alle huidproblemen zoals acne,
littekens, pigmentvlekken, grove poriën
Reinigen, epileren/harsen, onzuiverheden verwijderen, aanbrengen van speciaal
kruidenpeeling, verzorgend masker en uitgebreide, afsluitende verzorging
Nimue jeugd (tot 18 jaar)
Reinigen, exfoliating enzyme peeling, epileren/harsen, onzuiverheden
verwijderen, verzorgend masker en afsluitende verzorging

60 min. € 42,50

Korte & aanvullende behandelingen
(Prijzen aanvullend bij behandeling | los geboekt)
Epileren/harsen wenkbrauwen.
Harsen bovenlip of kin
Harsen bovenlip en kin
Verven wimpers
Verven wenkbrauwen
Verven wimpers en wenkbrauwen

€ 10,50
€ 9,95
€ 17,50
€ 9,95
€ 9,95
€ 19,50

WIMPEREXTENSIONS
Op elk wimperhaartje wordt een mooie, natuurlijke wimperverlenging
aangebracht. Deze wimpertjes zijn zijdezacht en irriteren niet. Wij adviseren
u de wimperextentions na gemiddeld 3 weken bij te laten werken/opvullen.
One by One techniek
Opvullen va.

90 min. € 75,00
€ 47,50

WIMPERLIFTING
Deze mooie, natuurlijke krul in uw wimper blijft 6 tot 9 weken zitten
Met verven wimpers

60 min. € 52,50
75 min. € 59,50

HANDEN EN VOETEN
UV Gellak handen of voeten
UV Gellak handen en voeten

30 min. € 30,00
60 min. € 55,00

SPRAY TAN
Voor een natuurlijke, gezonde en egale bruining
Gezicht of gedeelte lichaam
Gezicht en lichaam

€ 19,50
€ 17,50
€ 22,50
€ 18,50
€ 18,50
€ 27,50

€ 25,00
€ 32,50

LICHAAMSBEHANDELINGEN Relaxmassage
Nek, schouders en rug
Nek, schouders, rug, benen en voeten
Voor- en achterkant benen

Duur
30 min.
60 min.
30 min.

Prijs
€ 27,50
€ 55,00
€ 27,50

LICHAAMSBEHANDELINGEN Huidverbetering Endermologiemassage®
Endermologie® is de oplossing voor het behandelen van cellulite, plaatselijke
vetten en verslapte huid. Lipomassage, een product van Endermologie®, is een
plaatselijke behandeling waarbij uw silhouet duidelijk verandert.
De huid, vooral cellulitis en verslappingen, gaan zichtbaar vooruit.
Lipomassage hele lichaam
Lipomassage 1 zone (Bijvoorbeeld buik, billen, benen etc.)
Eenmalige aanschaf behandelpakje

45 min. € 59,50
30 min. € 47,50
€ 29,50

Anti-Cellulite bindweefselmassage met Cupping
Benen

45 min. € 42,50

IN SHAPE Afslanktherapie
De InShape Afslanktherapie is een snelle manier van figuurcorrectie en
spieropbouw, waardoor het mogelijk is om binnen enkele weken helemaal
‘In Shape’ te komen

60. min. € 55,00

Body Contour Wrap
Met de Body Contour Wrap halen wij uw gifstoffen uit de huid door middel
van een speciale inwikkelmethode met windels gedrenkt in dode zeeklei.
Uw huid wordt zichtbaar strakker en slanker

120 min. € 85,00

HARSEN
Gezicht inclusief wenkbrauwen
Oksels
Bikinilijn
Onder- of bovenbenen va.
Hele benen va.
Onderarmen va.
Hele armen
Rug / schouders

€ 35,00
€ 22,50
€ 22,50
€ 23,50
€ 45,00
€ 25,00
€ 35,00
€ 37,50

ONTHAREN DMV LICHTFLITS METHODE
Langdurig verwijderen van ongewenste haargroei in het gezicht en/of
op het lichaam
Bovenlip
Kin
Bovenlip en kin
Oksels
Bikinilijn
Onderbenen
Bovenbenen
Hele benen
Onderarmen
Bovenarmen
Rug / schouders

€ 25,00
€ 25,00
€ 45,00
€ 45,00
€ 45,00
€ 95,00
€125,00
€150,00
€ 55,00
€ 55,00
€125,00

