
PRIJSLIJST DermaQuest 
 
 
PRIJSLIJST LOSSE BEHANDELINGEN 
                
 

EPILEREN 
Epileren Wenkbrauwen                                       € 10,00 

 
 
 
VERVEN 
Verven Wenkbrauwen                                         € 10,00 
Verven Wimpers                                                 € 10,00 
Verven Wimpers en Wenkbrauwen samen         € 18,50 
Verven Wenkbrauwen en/of Wimpers plus Epileren             € 18,50 / € 27,00 

 
 
 
PRIJSLIJST LYCONWAX 

 
VROUWEN HARSEN 
Wenkbrauwen                                          € 14,50 
Bovenlip                                                  € 10,00 
Oksels              € 14,50 
Bikinilijn                    € 19,00 
 
 
Onderbenen                                          € 25,00 
Hele benen                                                  € 38,50 
Onder armen             € 25,00 
Gehele armen                    € 33,00 
 
 
 
 
HEREN HARSEN 
Schouders                                           € 17,50 
Neus                                                   €   7,50 
 
 
Rug                                            € 39,50 
Schouders                                                  € 25,00  
Borst              € 32,50 
Buik                     € 25,00 
 

 
 

 



PRIJSLIJST DERMAQUEST 
 

Essentials DermaFacial         € 59,50 
Een effectieve gezichtsbehandeling die een aanvulling is op de dagelijkse behoefte van de 
normale/jonge huid, of nodig is om uw huid in balans te brengen voordat deze toe is aan krachtigere 
werkstoffen.  
Indien gewenst, optioneel bij deze behandeling, Microneedling op 0.5mm om het Hydrating Gel Mask in te needlen (+ € 30,-) 
__________________________________________________________________________________ 
 
Peptide Vitality DermaFacial            € 69,50 
Krachtige peptiden die de ouder wordende huid hydrateren en voeden bepalen het resultaat van 
deze behandeling. Het geeft de rijpere huid de handvaten om de tekenen van veroudering tegen te 
gaan en de nodige weerstand om deze op afstand te houden. 
Indien gewenst, optioneel bij deze behandeling, Microneedling op 0.5mm als voorbehandeling voor de Firming Enzyme 
Treatment (+ € 30,-) 
__________________________________________________________________________________ 
 
C Infusion DermaFacial             € 59,50 
Een revitaliserende behandeling die de negatieve effecten van stress en blootstelling aan schadelijke 
omgevingsfactoren in onze huid herstellen. Ideaal voor alle huidtypen die een energiestoot nodig 
hebben of als regelmatig onderhoud.  
Indien gewenst, optioneel bij deze behandeling, Microneedling op 0.5mm als voorbehandeling voor het C Infusion TX 
Mask (+ € 30,-) 
__________________________________________________________________________________ 
 
DermaClear DermaFacial             € 49,50 
Een diep reinigende behandeling die het herstelproces van de verstopte en/of acne gevoelige huid 
stimuleert. Deze behandeling levert krachtige antimicrobiële actieve ingrediënten om de 
acnegevoelige huid te behoeden voor een uitbarsting.  
__________________________________________________________________________________ 
 
SkinBrite DermaFacial             € 59,50 
Een effectieve gezichtsbehandeling die ondersteuning biedt bij de dagelijkse thuisverzorging, als het 
gaat om het verhelderen van pigmentproblemen.  
Indien gewenst, optioneel bij deze behandeling, Microneedling op 0.5mm om het SkinBrite Solution in te needlen (+ €30,-)  
__________________________________________________________________________________ 
 
Sensitized DermaFacial             € 59,50 
Deze behandeling is geschikt voor alle huidtypes die roodheid of irritatie ondervinden door 
gevoeligheid. De ingrediënten helpen de huid te kalmeren, verzachten en herstellen. 
Indien gewenst, optioneel bij deze behandeling, Microneedling op 0.2mm als voorbehandeling voor de Firming Enzyme 
Treatment (+ € 30,-) 
__________________________________________________________________________________ 
 
Stem Cell 3D DermaFacial             € 69,50 
Deze gezichtsbehandeling met  producten op basis van plantaardige stamcellen pakken alle 
dimensies van huidveroudering aan. Deze luxe facial kan een ondersteuning zijn op de Dermapeeling 
behandelingen om de effecten van veroudering te verbeteren en tegen te gaan. 
Indien gewenst, optioneel bij behandeling, Microneedling op 0.5mm als voorbehandeling voor de Firming Enzyme 
Treatment (+ € 30,-)  
 
 
 



DERMAPEN 
Prijzen DermaPen behandelingen 
 
 

DERMAPEN 0,5 MM  
Gelaat                                                      € 130,00 
Gelaat + hals                                              € 150,00 
Gelaat + hals + decolleté                              € 195,00 
Littekens                                                           Prijs afhankelijk van grote 

        
DERMAPEN VANAF 1 MM  
Gelaat inclusief herstellend masker             € 175,00 
Gelaat + hals                                                    € 195,00 
Gelaat + hals + decolleté                                  € 230,00 
Oogcontour                                                    €   77,50 
Oogcontour i.c.m. gelaatsbehandeling            €   50,00 
Bovenlip                                                             €   77,50 
Bovenlip i.c.m. gelaatsbehandeling             €   50,00 
Bovenlip + kin                                                     € 120,00 
Bovenlip + kin i.c.m. gelaatsbehandeling     €   90,00 
Pigment 1 vlekje                                              €   50,00 
Pigment 2 - 3 vlekjes                                      €   75,00 

 
 
PRIJSLIJST IPL voor DEFINITIEVE ONTHARING 
 

DAMES (gelaat) 
Wenkbrauwen tussenstuk       €  25,00 
Bovenlip         €  25,00 
Kin          €  35,00 
Hals          €  55,00 
Kaaklijn (incl. bakkebaarden)       €  59,00 
Wangen (incl. jukbeen)        €  59,00 
Gezicht ( excl. Hals)        €  95,00 
Oorschelpen         €  25,00 

 
DAMES (lichaam) 
Onderbenen            €125,00 
Bovenbenen         €150,00 
Benen compleet incl. bikinilijn                €225,00 
Bikinilijn                 €  65,00 
Bikinilijn uitgebreid        €  95,00 
Onderarmen         €  75,00 
Bovenarmen         €  85,00 
Borst          €  50,00 
Oksels          €  55,00 

 
HEREN (lichaam) 

  Rug (tot taille)                   €175,00 
Borst          €  85,00 
Buik          €  75,00 
 



 
 

PRIJSLIJST HANNAH 
 

Hannah quick (reinigende) 
 

· Huidmeting met de Skin Analyser 
· Reinigen 
· Enzymatische peeling 
· Dieptereiniging (kort) 
· Detoxmasker 
· Dagverzorging  

 
30-40 minuten - € 35,00 
__________________________________________________________________________________ 
 
Hannah Xperience (uitgebreide behandeling) 
 

· Huidmeting met de skin Analyser 
· Reinigen 
· Epileren 
· Enzymatische peeling 
· Scrubplus (voor behandeling decolleté) 
· Stimuleren van de huid op de doorbloeding Dieptereiniging (uitgebreid) Masker Massage 

Dagverzorging afgestemd op het huidtype 
 
75 minuten - € 60,00 
__________________________________________________________________________________ 

 
A Votre Beauté, 2018 


