
Prijslijst IPL en Laser behandelingen 2017 

Deze onderstaande lijst is slechts een indicatie. Tijdens het gratis adviesgesprek zal de persoonlijke situatie bekeken worden 

en bepalen we welke methode het meest efficiënt zal zijn. Tevens zal de uiteindelijke prijs worden bepaald. 

De prijzen van de behandelingen zijn afhankelijk van de gebruikte techniek en de grootte van het te behandelen gebied. Bij 

meerdere lichaamslocaties kan een combinatieprijs worden afgesproken en kan de korting oplopen tot wel 20%. 

Alle prijzen zijn indicatief, incl. BTW en gelden per behandeling. Het aantal behandelingen dat nodig is om het gewenste cos-

metische resultaat te behalen is per persoon verschillend.  

Onderstaande prijzen zijn gemiddeld en kunnen, afhankelijk van uw persoonlijke situatie, dus iets hoger of lager uitvallen.  

Intake/adviesgesprek incl. testshot of proefpuls is gratis!! 

Ontharen    IPL   LASER 

 Bovenlip    € 40,00  € 60,00 

 Kin     € 50,00  € 65,00 

 Tussen wenkbrauwen  € 35,00  € 40,00 

 Bakkebaarden (va.)   € 50,00  € 65,00 

 Gezicht (excl. Wenkbrauwen) € 150,00  € 180,00 

 Hals     € 70,00  € 100,00 

 Gezicht + Hals   € 200,00  € 250,00 

 Rug (va.)    € 200,00  € 275,00 

 Rug XL (va.)    € 250,00  € 325,00 

 Schouders    € 125,00  € 175,00 

 Oksels     € 65,00  € 110,00 

 Bovenarmen    € 125,00  € 150,00 

 Onderarmen    € 125,00  € 150,00 

 Gehele armen   € 225,00  € 275,00 

 Handen    € 65,00  € 90,00 

 Borst (man) (va.)   € 225,00  € 300,00 

 Tepelhof    € 60,00  € 100,00 

 Navel     € 60,00  € 80,00 

 Buik (va.)    € 125,00  € 175,00 

 Bikini lijn (va.)   € 65,00 t/m € 90,00 € 90,00 t/m 175,00 

 Bovenbenen (va.)   € 250,00  € 300,00   

 Onderbenen (va.)   € 200,00  € 275,00 

 Gehele benen (va.)   € 425,00  € 500,00 

  

Couperose     IPL   LASER 

 Enkele vaatjes   € 35,00  € 50,00  

 Hele neusgebied   € 52,50  € 75,00 

 Wangen klein    € 52,50   € 75,00 

 Wangen middel   € 70,00  € 95,00 

 Wangen groot   € 85,00  € 110,00 

  

Acne      IPL 

 Extra klein    € 35,00 

 Klein     € 52,50 

 Middel    € 70,00 

 Groot     € 120,00 

 Extra groot (va.)   € 150,00 

 

DermicaPen 

Acne, camouflage, litteken en algemeen deelgebied  € 75,00 

Acne, camouflage, litteken en algemeen groter gebied  € 125,00 

 

Aan deze prijslijst kunnen geen rechten worden ontleend. 
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