Prijslijst

Beautyfulskin Oostende Huidverbetering, huidverjonging en permanente ontharing

Intake & analyse
Eerste consult / intake en proefbehandeling permanente ontharing
Eerste consult / intake huidverjonging
Eerste consult / intake huidverbetering : acné/ pigmentatie/ couperose

€ 45.00
€ 45.00
€ 45.00

Permanente ontharing
VPL ontharing
Bij de intake worden de zones besproken.
De prijs is afhankelijk van het aantal flitsen dat zal worden gebruikt.
➔ Algemeen: € 75.00 inclusief 10 flitsen + € 1.00 extra/flits

€ 75.00

Acne behandeling

Afhankelijk van de graad van acne zal een behandelplan worden opgemaakt.
Hydrafacial + vliesmasker + LED therapie
Comodex behandeling + LED therapie
Gluco peel (gluconolactone/mandelic)
Mela peel Post Inflammatoire pigmentatie
Microneedling (peel, needling clear+hyaluron, vliesmasker, LED therapie )
Black Peel (peel, zomer, talg reductie, vliesmakser, LED therapie )
Microneedling acne solution / litteken en LED therapie
VPL behandeling acne Blauw € 75.00 incl. 10 flitsen + €1.00/flits

€ 150.00
€ 150.00
€ 175.00
€ 175.00
€ 185.00
€ 175.00
€ 195.00
€ 75.00

Pigment behandeling

Afhankelijk van de diepte en soort pigment zal een behandelplan worden opgemaakt.
Bij elke pigmentbehandeling zal besproken worden of er een specifieke
thuisbehandeling/ nazorg noodzakelijk is.
Illustrious behandeling
VPL pigmentbehandeling € 75.00 incl. 10 flitsen + € 1.00/flits Gelaat / handen / decolleté
Coagulatie
€ 45.00/ per begonnen kwartier
Vit C peel (glow facial) antioxidant boost
Vit C peel +O2 en needling hydratatie, anti-oxidanten, collageen stimulatie
Advanced peel en needling hydratatie, anti-oxidanten, collageen stimulatie, pigment
Gluco peel (gluconolactone/mandelic/melapeel)
Cosmo peel 12% / 15% / 18% enkel in kuur en opbouw
Contra indicatie: acne/ zwangerschap/ vitamine A / 1 maand geen UV blootstelling
Mela peel Contra indicatie: zwangerschap/ vitamine A / 1 maand geen UV blootstelling
Microneedling depigmentation solution + hyaluron
Cosmelan peel ➔melasma behandeling Inclusief €450.00 aan behandelproducten
Mela Lightening peel ➔melasma aanpak kan uitgevoerd worden in de zomer

€ 150.00
€ 75.00
€ 45.00
€ 150.00
€ 195.00
€ 225.00
€ 175.00
€ 175.00
€ 175.00
€ 175.00
€ 750.00
€ 225.00

Couperose behandeling
VPL couperose behandeling
Coagulatie
Unstress behandeling
Pumpkin peel
Pumpkin peel + needling
Gluconolactone peel

€ 75.00 incl. 10 flitsen + € 1.00/flits
€ 45.00/ per begonnen kwartier

Volledig skin anti-ageing concept ➔ Gratie van de combinatie = vooruitgang
1.

In conditie brengen van de huid
a. Door te peelen volgens huidtype/noodzaak
b. Door extra cellulaire energie aan te leveren
c. Door de huid te verdedigen met antioxidanten.
2. Volume herstellen

€ 75.00
€ 45.00
€ 150.00
€ 175.00
€ 195.00
€ 150.00

a. Door de huid opnieuw te vullen met hyaluronzuur
b. Door de elastine terug aan te vullen
c. Door nieuwe collageen te stimuleren door het prikkelen van de fibroblasten
3. Inwendig/ levensstijl aanpakken.
a. Stress aanpak ( stress zorgt voor cellulaire uitputting!)
b. Gezonde voeding en voedingssupplementen begeleiding

Huidverjonging
VPL anti-ageing behandeling
€ 75.00 incl. 10 flitsen + € 1.00/flits
VPL anti- ageing behandeling in combinatie met behandeling
€ 1.00/ flits
• Met elastine infusion therapie
• Met hydrafacial
Hydrafacial + glysal peel + vliesmasker + LED behandeling
Glysal 7.5%
Glysal 30%
Dermabuilder
Unstress behandeling huidverjonging voor de gevoelige huid/couperose/ stresshuid
Vitamine C peel +O2
Vitamine C peel +O2 en needling
Pumkin peel + needling huidversteviging voor gevoelige, droge huid, couperose
Pink peel + needling
Structuur aanpak, aanmaak van collageen, stimulatie van celvernieuwing)
Mandelic peel + needling hyaluron en ampule
Specifiek verslapping en rimpels, vitaliteitsverlies, collageen boost
Milk peel huidstimulatie, verbetering tonus, vermindering fijne lijntjes
Cosmo peel 12-15-18% rokershuid, elasticiteitsverlies, zonbeschadigde huid.
Enkel in kuurvorm en voorbehandeling (contra: acne/ zwangerschap/vit A)
Mesotherapie Microneedling mesococktail + hyaluron + LED therapie
• Vitaliteitsverlies
• Verslapping en rimpels
Elastine Infusion therapie aanmaak elastine (in combinatie met VPL €135,00)
Exilis Protégé (kuurprijs 4 behandelingen +5de aan halve prijs)
Facelift alternatief
Exilis Protégé voorhoofd – ogen (kuurprijs: € 765.00)
Exilis Protégé wangen – mond – kaakrand (kuurprijs: € 765.00)
Exilis Protégé volledig gelaat (kuurprijs: € 1327.50)
Exilis Protégé gelaat en onderkin (kuurprijs: € 1395)
Exilis Protégé gelaat, onderkin en hals (kuurprijs: € 1575.00)
Exilis Protégé handen (kuurprijs: € 765.00)
Plasma lifting Enkel na intake, meerdere zones samen is een aangepaste prijs
Plasma lifting boven ooglidcorrectie
Plasma lifting onder ooglidcorrectie
Plasma lifting kraaienpootjes
Plasma lifting fronsrimpel wenkbrauwen
Plasma lifting neuslippenplooi
Plasma lifting bovenlip
Coagulatie fibromen, vetknobbeltjes, seniele angiomen
(na goedkeuring arts of dermatoloog)
€45.00 per begonnen kwartier

€ 75.00
€1.00
€150.00
€155.00
€160.00
€ 150.00
€ 150.00
€ 195.00
€ 195.00
€ 195.00
€ 195.00
€ 150.00
€ 175.00
€ 195.00
€ 150.00

€ 170.00
€ 170.00
€ 295.00
€ 310.00
€ 350.00
€ 170.00

€ 495.00
€ 495.00
€ 375.00
€ 195.00
€ 305.00
€ 420.00
€45.00

Hi-EMT Elektrische spierstimulator (vetverbranding/spieropbouw).
Intake en proefbehandeling (1 zone= buik of armen, of billen of dijen of hamstrings)
1 behandeling 1 zone
1 behandeling 2 zones
4 behandelingen 1 zone
4 behandelingen 2 zones
6 behandelingen 1 zone
6 behandelingen 2 zones

€ 99.00
€ 149.00
€ 249.00
€ 539.00
€ 899.00
€ 749.00
€ 1299.00

