
 

 

PUUR | BEAUTY Lichaamsbehandelingen - Prijsoverzicht 

Welkom in mijn instituut en leuk dat je de moeite hebt genomen om de prijslijst te bekijken! 

Ik ben Marijke Vermaas, de eigenaresse van PUUR | BEAUTY. Aandacht, huidverzorging en vooral ook 

huidverbetering staan bij mij centraal. Maar hierbij vergeet ik ook het stuk ontspanning niet, en geef 

ik je ook een relaxmoment in mijn behandelstoel. Je kunt bij mij terecht voor behandelingen voor 

gezicht en lichaam. Met geduld, aandacht en een eerlijk advies laat ik je huid blaken van gezondheid! 

Hieronder lees je de behandelingen die ik aanbied voor het lichaam. Op de website kun je ook het 
prijsoverzicht vinden voor de gezichtsbehandelingen.  
 
Afslanken is moeilijk, dat weten we allemaal. En vaak gaat het niet om afvallen in kilo’s, maar vooral 
ook om het verbeteren van lichaamscontouren, het verstevigen van de huid en/of verwijderen van 
cellulite. Bij Schoonheidsinstituut PUUR | BEAUTY werk ik met een aantal methoden voor 
figuurcorrectie, elk met hun eigen specifieke werking. Een combinatie van behandelingen is vaak de 
beste keuze voor een optimaal resultaat. 

Contourverbetering en cellulitebestrijding met Endermologie® 

Spierontwikkeling en afbreken van vetcellen met de MesoVac Body Treatment 

Centimeters verliezen, verstevigen van de huid met een InShape behandeling 

Ontgifting van het lichaam en centimeterverlies met Body Contour Wrap 

Wilt u nu eens écht blijvend resultaat, maak dan een afspraak voor een gratis consult. Dit consult 
duurt een half uur waarin ik al je vragen met je doorneem. Daarna stel ik samen met jou een passend 
behandelplan op. Je krijgt dan ook een duidelijk overzicht van de kosten. Je kunt de diverse 
behandelingen ook samenvoegen. Hierover adviseer ik je ook graag. 

De hieronder genoemde tijden zijn de tijden zoals ik deze in mijn agenda voor de behandeling 

boeken.  Bij een eerste behandeling neen ik deze tijd altijd wat ruimer, dit voor de beste 

kennismaking met jou als persoon en met je huid. En je krijgt van mij altijd een vrijblijvend 

produktadvies, dit om je huid thuis te verzorgen en het optimale resultaat te krijgen. 

Endermologie®  va. 30 - 45 min        €   47,50 

Endermologie® is de meest effectieve, succesvolle en wetenschappelijk bewezen behandeling tegen 

o.a. cellulite, verslapte huid, plaatselijke vetophopingen, zware benen en oedeemvorming. 

Schoonheidsinstituut PUUR | BEAUTY werkt sinds 2004 met de Endermologie®-methode. Onze lange 

ervaring en liefde voor deze behandeling is onze kracht; en de afgelopen jaren heb ik dan ook veel 

dames met succes behandeld! 

Ik zet de Endermologie® massage graag in bij onder meer behandelingen tegen cellulite, lipoedeem, 

lymfoedeem, anti-agingbehandelingen, littekens, spierpijn en zware benen. Zeer geschikt voor 

moeders die kampen met zwangerschapsstriemen, contourproblemen en een verslapte huid. Ook 

voor mannen met een pondje vet hier en daar teveel en verslapte, ongetrainde spieren. 

Intake met proefbehandeling         €  50,00 
Losse behandeling 1 en/of 2 zones lichaam 30 min.      €  47,50 
Losse behandeling hele lichaam  45 min         €  62,50 
 
Kuur 10 behandeling zone lichaam       € 450,00  
Kuur 10 behandeling lichaam         € 575,00 
 
Aanschaf Endermologie® pak: € 27,50 (eenmalig) 

https://instituutpuurbeauty.nl/behandelingen/cellulite/
https://instituutpuurbeauty.nl/behandelingen/endermologie/
https://instituutpuurbeauty.nl/behandelingen/inshape-afslanktherapie/
https://instituutpuurbeauty.nl/behandelingen/body-contour-wrap/


 

 

MesoVac Body Treatment 60 min   `    € 89,50 

Deze unieke lichaamsbehandeling combineert 3 unieke functies in een behandeling. 

Immiteert natuurlijke processen van spierontwikkeling, de spieren worden zo getraind. 

Door het breken van vetcellen en de vacuumtherapie, wordt het vet afgedreven en is direct een 

strakkere huid zichtbaar. Dit samen geeft een enorme verbetering van de huidconditie en elasticiteit 

van de huid. 

 

Losse behandeling                                                                                                €   89,50  

Kuur 10 behandelingen         € 835,00 

Kuurprijzen 15 behandelingen op aanvraag        

 

Deze behandelingen kunnen wij ook op het gezicht aanpassen, kijk hiervoor op onze prijslijst voor de 

Mesovac Face Treatment. Superresultaat voor een natuurlijke facelift! 

InShape Afslanktherapie 45 tot 90 min       €  55,00  
 
Deze behandeling voelt aan als een flinke workout in de sportschool. Met de InShape afslanktherapie 
pakken we uw specifieke probleemzones heel doeltreffend aan. Ik adviseer om gedurende minimaal 
5 weken, 2 keer per week de InShape behandeling te ondergaan. Op deze manier kunnen er 
maximale resultaten worden behaald. Na de eerste 5 weken van behandelingen gaan de meeste 
cliënten door met een onderhoudsprogramma. Mijn advies is dan om nadien eens per twee weken 
naar het instituut te komen om het lichaam te onderhouden 

Losse behandeling         €   55,00  
Kuurprijs 10 behandelingen         € 475,00 

Body Contour Wrap 120 min        €  89,50 

De behandeling met de Body Contour Wrap verwijdert gifstoffen uit het vetweefsel en stimuleert het 

lymfesysteem. Hierdoor worden inkomende schadelijke stoffen beter verwerkt en verwijderd. Door 

het ontgiften zal de huid sterk verstevigen. De Body Contour Wrap werd oorspronkelijk bedacht als 

een medische behandeling voor lever- en nierpatiënten en kan zeer doeltreffend voor de bestrijding 

van huidaandoeningen zoals psoriasis en acne. Met de wikkelmethode kunnen bepaalde 

probleemgebieden worden aangepakt. 

 

Losse behandeling                                                                                                €   89,50  

Kuur 3 behandelingen         € 230,00 

 

Spray Tan  30 min         €   32,50 

Spray Tanning bied je het hele jaar door een mooie gebronsde teint. Het is uitstekend geschikt voor 

vakanties, bruiloften, feestjes, fotoshoots en andere gelegenheden.  

Of gewoon lekker voor jezelf en het goede gevoel!!! 

Gezicht en lichaam         €   32,50 

Gezicht/gedeelte lichaam        €   25,00 

 

 


