
SKINCARE  
 
Consultatie       [30 min]   €40  
We adviseren nieuwe cliënten om voorafgaand aan uw behandeling een consultatie in te 
plannen. Tijdens een grondige consultatie behandelen we uw vragen over bepaalde 
behandelingen en/of huidproblemen. Indien gewenst maken we een duidelijk 
behandelplan.  

SIGNATURE FACIALS 
Deze signature combinatie-behandelingen worden aangepast aan de huidconditie en 
wensen van elke cliënt. Opties zoals de Hydrafacial, dermaplaning, oppervlakkige 
peelings, Accent Prime, microneedling en alle andere technologieën of cosmeceuticals 
waar we mee werken, worden nauwkeurig voor u geselecteerd en gecombineerd. Het 
resultaat is een gezonde, gerevitaliseerde huid die straalt.  
 
Classic Facial       [45 min]   €149 
Tijdens deze op maat gemaakte facial worden state-of-the-art technologieën, krachtige 
cosmeceutische producten en manuele technieken ingezet. Deze facial heeft weinig tot 
geen downtime en kan daardoor ingezet worden bij alle huidcondities. Het resultaat is 
een heldere, opgefriste huid met instant jeugdige glow.  
 
Luxury Facial       [60 min]   €195 
Tijdens deze op maat gemaakte facial worden state-of-the-art technologieën, krachtige 
cosmeceutische producten en manuele technieken naadloos met elkaar gecombineerd. 
Deze facial heeft weinig tot geen downtime en kan daardoor ingezet worden bij alle 
huidcondities. Het resultaat is een heldere, opgefriste huid met instant jeugdige glow.  

Intense Clean Facial      [90 min]   €339 
Combinatie behandeling met dermaplaning, Hydrafacial en Dermalux® LED Light 
Therapy. Deze behandeling zorgt onmiddellijk voor een zijdezachte, diepgereinigde 
huid die straalt. Bovendien stimuleert deze exfoliatie de celvernieuwing voor een 
ongeëvenaarde huidconditie. 
 
The Iconic Facial       [90 min]   €399 
Combinatie behandeling met onze geliefde microneedling, geavanceerde Accent Prime 
radiofrequentie + ultrasound en Dermalux® LED Light Therapy. Deze behandeling zorgt 
onmiddellijk voor een mooi plumping effect en stimuleert collageen-productie voor een 
strak & gelift lange termijn effect.  
 
 



SKIN REJUVENATION TREATMENTS 
Deze verjongende behandelingen zijn ontworpen om specifieke huid-gerelateerde 
bezorgdheden te behandelen. Het resultaat van deze behandelingen heeft een 
significante impact op de verbetering van de algemene huidconditie en boost de 
natuurlijke collageenproductie. 
 
Microneedling               [30 min - 90 min]               €195 - €295 
Door het gebruik van fijne, roterende naaldjes worden tot 1500 microkanaaltjes per sec 
in de huid gemaakt. Dit laat toe om een cocktail op maat met professionele serums, 
dieper in de huid te brengen voor de effectieve behandeling van rimpels, 
pigmentstoornissen, acné, littekens, striemen, grove poriën en verslapping.  
 
Blended Peeling       [60 min] €149 - €195 
Niet-invasieve oplossing voor specifieke huidproblemen zoals huidveroudering, 
hyperpigmentatie, chronische roodheid en acné. Deze medium peels zijn gebaseerd op 
diverse zuren en huididentieke werkstoffen waarmee verschillende huidproblemen 
tegelijk kunnen worden aangepakt. 
 
Eyes Bright Treatment      [60 min]   €149 
Deze zalige behandeling voor de oogcontouren combineert Accent Prime 
radiofrequentie, Total Eye Hydrogel Mask en Dermalux® LED Light Therapy. Vermindert 
expressielijnen en rimpels. Klaart de oogopslag op. Pakt doeltreffend donkere kringen en 
wallen aan. Een aanrader! 

Benebellum Depigmentation Treatment  
  [consultation, treatment & aftercare]    €695 
Compleet behandelpakket voor de zeer efficiënte behandeling van hyperpigmentatie en 
melasma, bestaande uit producten voor professionele toepassing in de praktijk en 
producten voor thuisgebruik door cliënt. 

 
DermaluxTM LED Fototherapie    [30 min]   €35  
        kuur van 10 sessies €315 
LED Fototherapie maakt gebruik van specifieke golflengtes van licht om een groot 
aantal huidproblemen (acné, Rosacea, brandwonden,…) effectief mee te 
behandelen. De kracht van gefilterd licht geeft energie aan de huidcellen om 
indicaties sneller te herstellen. Deze behandeling wordt nooit op zich uitgevoerd 
maar gebeurt steeds in combinatie met een andere skincare-behandeling. 
Geschikt voor elk huidtype.  



ADVANCED TREATMENTS 
Deze geavanceerde behandelingen bieden een grondige transformatie als antwoord op 
specifieke huidproblemen. 
 
Plasma        [60 min]   vanaf €75 
De behandeling met de plasma-pen zorgt indirect voor stimulatie van aanmaak van 
nieuw collageen en elastinevezels. Door dit effect en de herstructurering van 
bindweefsel zullen de behandelde zones een extra boost krijgen in hun stevigheid en 
volume. Het is een geheel nieuwe en zeer kwaliteitsvolle techniek om veilig een 
behoorlijke verstrakking en huidverbetering te bereiken, zonder operatie.  
Met plasma behandelen we diverse huidverouderingsproblemen: rimpeltjes (bovenlip, 
kraaienpootjes) overhangende oogleden, pigmentvlekken, wratjes,, ouderdomsvlekken, 
littekens, acnelittekens, etc... Het is een alternatief voor tal van behandelingen die tot nu 
toe voornamelijk in operatiekamers werden uitgevoerd.  
 
Tarieven specifieke zone: Zie webpagina —> behandelingen —> plasma 


