PUUR | BEAUTY Gezichtsbehandelingen - Prijsoverzicht
Aandacht, huidverzorging en vooral ook huidverbetering staan bij ons centraal. Maar hierbij vergeten
wij het stuk ontspanning ook niet, en geven wij u ook een relaxmoment in onze behandelstoel.
U kunt bij ons terecht voor behandelingen voor gezicht en lichaam.
Met geduld, aandacht en een eerlijk advies laat Marijke, samen met haar team van Natascha, Gaby
en Fleur uw huid weer blaken van gezondheid. Wij werken met de merken Nimue, !QMS en
Dr. Schrammek. De hieronder genoemde tijden zijn de tijden zoals wij deze in onze agenda voor de
behandeling boeken. Bij een eerste behandeling in ons instituut nemen wij deze wat ruimer, dit voor
de beste kennismaking met u en uw huid! U krijgt van ons altijd een produktadvies, dit om uw huid
thuis te verzorgen. Na de behandeling kunt u altijd een finishing make-up van ons krijgen, wij werken
hiervoor met een minerale make-up, IDUNMinerals. Deze make-up is geheel in de lijn van onze
huidverzorging.

Gezichtsbehandelingen
Kennismakingbehandeling 45 min
Wij verwelkomen u de eerste keer graag met introductiekorting; Reinigen,
peeling, harsen/epileren van de wenkbrauwen, onzuiverheden verwijderen of gezichtsmassage;
afsluitende dagverzorging
€ 49,50
Basis Gezichtsbehandeling 60 min
€ 69,50
Reinigen, peeling, harsen/epileren van de wenkbrauwen, onzuiverheden verwijderen
of ontspannende massage van gezicht, hals en decolleté;
verzorgend masker en afsluitende dagverzorging
Luxe Gezichtsbehandeling 90 min
€ 79,50
Reinigen, peeling, harsen/epileren van de wenkbrauwen, onzuiverheden verwijderen,
uitgebreide, ontspannende massage van gezicht, hals en decolleté, specifiek verzorgend salonmasker
en afsluitende verzorging
Jeugdbehandeling* 45 - 60 min
€ 42,50
Voor de jeugd met acne in de leeftijd tot 20 jaar.
Reinigen, peeling, eventueel paraffinemasker ter voorbereiding, harsen/epileren van de
wenkbrauwen, onzuiverheden verwijderen, masker, afsluitende dagverzorging
*Wij zijn geregistreerd bij de zorgverzekeraar met onze acne specialisatie, u kunt de behandelingen
eventueel vergoed krijgen. Vraagt u hiernaar bij ons.

GreenPeel® Kruidenpeeling 75 - 90 min
Bij deze 100% natuurlijke methode van huidvernieuwing, wordt de huid gestimuleerd en verfrist met
kruiden. De bloedcirculatie wordt gestimuleerd, poriën openen en de huid is nu in staat om de
ingrediënten van de volgende huidverzorging optimaal te absorberen. De huidskleur ziet er klaarder
en frisser uit. Wij bieden momenteel 2 soorten GreenPeel® behandelingen aan:

GREEN PEEL® Fresh Up* - Zonder peeling effect

€ 89,50

Deze behandeling vitaliseert de cellen en jouw huid straalt met een nieuwe frisheid.
Dat is de reden waarom deze behandeling de ideale oplossing is voor de vermoeide huid. Dit is een
huid met gebrek aan frisheid. De GreenPeel® is bij deze huid een zachte methode voor een mooie
uitstraling en vertraging van het verouderingsproces.
GREEN PEEL® Energy* - Skin Renewal in 2 weken incl. ampullenset
€ 130,00
Deze peelingbehandeling is een vitaliteits en regeneratieboost voor de huid, tevens
probleemoplossend! Stimuleert de huidvernieuwing, en zorgt voor een nieuwe huid in 2 weken!
inclusief ampullenset.
*Wij zijn geregistreerd bij de zorgverzekeraar met onze acne specialisatie, u kunt de behandelingen
eventueel vergoed krijgen. Vraagt u hiernaar bij ons.
Bindweefselmassage 45 min
€ 59,50
De bindweefselmassage is een uitstekende manier om de huidconditie te verbeteren.
Deze behandeling verhoogt de doorbloeding en activeert de huidstofwisseling. De
bindweefselmassage is uitermate geschikt om littekenweefsel los te maken en om een verslapte
huid, een slecht doorbloede huid, een verouderde huid, rimpels of acne te verbeteren en/of te
verminderen.
Reinigen, peeling, bindweefselmassage gezicht en hals, afsluitende verzorging
Microdermabrasie* 75 min va.
€ 99,50
Met ons Microdermabrasie (Micro=klein, Dermabrasie=schuren) -apparaat verwijderen wij de
bovenste laagjes van de opperhuid waardoor de huid geprikkeld wordt nieuwe cellen aan te maken.
Het resultaat is een betere, frissere en gladdere huid. Deze intensieve mechanische peeling is
pijnloos en geeft een direct zichtbaar resultaat. Maakt uw huid fris en schoon.
Reinigen, peeling, harsen/epileren van de wenkbrauwen, microdermabrasiebehandeling,
onzuiverheden verwijderen, specifiek verzorgend salonmasker, massage nek en schouders,
afsluitende verzorging
* Wij zijn geregistreerd bij de zorgverzekeraar met onze acne specialisatie, u kunt de behandelingen
eventueel vergoed krijgen. Vraagt u hiernaar bij ons.
Microneedling 75 – 90 min
€ 127,50
De huid wordt gestimuleerd om collageen en elastine aan te maken wat een stevigere
en gladde huid oplevert. (Acne) littekens en fijne lijntjes worden oppervlakkiger gemaakt
en vervagen.
Reinigen, speciale voorbereidende peeling, harsen/epileren van de wenkbrauwen, onzuiverheden
verwijderen, microneedlingbehandeling met hyluronampul, hyaluronmasker en afsluitende
dagverzorging.

Mesovac Natuurlijke PUUR | BEAUTY Facelift 90 min

€ 125,00

Deze unieke gezichtsbehandeling combineert 3 functies in een: insluizen van werkstoffen in de
diepere huidlagen, electro- stimulatie van de spieren in het gezicht en optioneel vacuümzuig
techniek. Dit samen geeft een enorme verbetering van de huidconditie en elasticiteit van de huid.
Reinigen, peeling, harsen/epileren van de wenkbrauwen, onzuiverheden verwijderen,

Mesovac behandeling voor gezicht en hals, specifiek verzorgend salonmasker en afsluitende
verzorging
Kennismakingsbehandeling

€ 75,00

Losse behandeling totaal gelaat

€ 125,00

Losse behandeling deel gelaat

€ 55,00

Kuur 5 behandelingen

€ 575,00

Kuur 10 behandelingen

€ 1025,00

|

Reinigen, peeling, harsen/epileren van de wenkbrauwen, onzuiverheden verwijderen,
uitgebreide, ontspannende massage van gezicht, hals en decolleté, specifiek verzorgend salonmasker
en afsluitende verzorging

Extra bij te boeken, bij elke behandeling
Nimue Hydrating Boost Modellage masker
Nimue Hyaluronic Masker
Zuurstofbehandeling
Korte/losse behandelingen

€ 15,00
€ 22,50
€ 19.50
bij behandeling

Epileren/harsen wenkbrauwen
Harsen bovenlip of kin
Harsen bovenlip en kin
Verven wimpers
Verven wenkbrauwen
Verven wimpers en wenkbrauwen
Zuurstofbehandeling
Huidanalyse Observ
Insluizen werkzame ampul(len) va
Couperose verwijderen va
Steelwratjes, huidonzuiverheden verwijderen va

nvt
€ 9,95
€ 17,50
€ 12,50
€ 12,50
€ 14,50
nvt
nvt
€ 17,50

los
€ 15,00
€ 14,50
€ 22,50
€ 15,00
€ 15,00
€ 22,50
€ 19,50
€ 15,00
€ 32,50
€ 45,00
€ 22,50

Wimperlifting 45 – 60 min
Een mooie, natuurlijke krul in de wimpers, incl verven van de wimpers

€ 59,50

Gellak Handen en/of voeten va 30 min
UV Gellak Essie handen of voeten
UV Gellak handen en voeten

€ 30,00
€ 47,50

Spray Tan 15 – 30 min
Gezicht en lichaam
Gezicht/gedeelte lichaam

€ 32,50
€ 22,50

