Aan uw eerste behandeling gaat altijd een intake vooraf.

WELKOM

Hierin bespreken wij uw wensen en welke producten en
behandelingen daarbij passen. Interesse? Bel of mail voor
een gratis intake of kijk op onze website:
www.huidinstituutgouda.nl

HUIDVERJONGING
Pascaud concept | www.pascaud.nl
Biologische anti verouderingsbehandelingen. Dat houdt in dat we de opperhuid en de lederhuid
stimuleren zonder chemische toevoegingen. Onderstaande behandelingen hebben in kuurverband
intensiever effect.
Venus concept
Natuurlijke facelift d.m.v. radiofrequentie en magneetveldtherapie. Niet-chirurgische huidverstrakking
en huidversteviging. Geheel pijnloos.			
Peeling en verzorging
Fruitzuurbehandeling										€
Synature + nabehandelset									
€
Biopeeling + nabehandelset									
€
Professional treatment										
€
Calming/Brightening/Clarifying vliesbehandeling 						
€
DNA behandeling										€
										
Intensieve voeding
Mesotherapie gezicht										€
Mesotherapie kuur gezicht, zes behandelingen							
€
Mesotherapie kuur hoofdhaar/huid, acht behandelingen						
€

39,50
235,00
149,50
81,50
99,95
103,50

155,00
850,00
949,00

Rimpelbehandeling
BSJ enkele lijnen										
€
86,50
BSJ enkele lijnen kuur, vijf behandelingen							
€ 405,00
		
Lifting en versteviging
Pascaud Lite Laser behandeling									
€ 108,00
Pascaud Lite Laser kuur, tien behandelingen							
€ 999,00
Pascaud Lite Laser oogbehandeling								
€
91,00
Pascaud Lite Laser oogbehandeling kuur, zes behandelingen					
€ 545,00
Passage-massage (bindweefsel) + AHA peeling							
€
55,00
Passage-massage kuur, acht behandelingen							
€ 397,00
Venus concept gezicht										€ 150,00
Venus concept gezicht kuur, acht behandelingen							
€ 1050,00
Venus concept kaaklijn / onderkin / hals								
€ 125,00
Venus concept kaaklijn / onderkin / hals kuur, acht behandelingen				
€ 875,00
Venus concept hals				
						
€
95,00
Venus concept hals kuur, acht behandelingen
						
€ 665,00
Venus concept gezicht en hals 									
€ 195,00
Venus concept gezicht en hals kuur, acht behandelingen						
€ 1365,00
Venus concept bovenarm 									
€ 175,00
Venus concept bovenarm kuur, elf behandelingen						
€ 1575,00

Prijzen gelden vanaf 1 januari 2019

Plaatselijk vetophoping verwijderen
Mesotherapie lipo, b.v. vermindering onderkin							

€

126,00

U kunt aan bovenstaande toevoegen:
Marmatrix gezichtsmasker									
Marmatrix halsmasker										
Marmatrix gezichts- en halsmasker								
Marmatrix oogmasker										
Fruitzuur/melkzuurpeeling (AHA)								
Led kleurentherapie
10 minuten								
Beautysupplementen (per stuk)									

€
€
€
€
€
€
€

43,10
34,90
62,55
28,90
18,90
15,00
12,50

HUIDVERBETERING
Acné gezichtsbehandelingen
Wij boeken bij 80% van onze klanten prachtige resultaten met onze uitgebreide acné begeleiding.
We sluiten de behandeling af met lichttherapie welke direct de bacterie dood die de acné veroorzaakt.
Acné behandeling, 40 minuten									
Acné behandeling plus, 55 minuten								
Extra ledigen per 12 minuten									

€
€
€

49,50
61,00
12,50

2B Biopeeling behandelingen | www.2bbiobeauty.com
Biopeeling kuur acné incl. verwijderen verstoppingen en producten			
vanaf
Biopeeling acné incl. verwijderen verstoppingen							
Minimale onderhoudsset bij Biopeeling								

€
€
€

459,30
94,00
64,00

€
€

55,00
75,00

€

62,00

Verwijderen adertjes / steelwratjes / ouderdomsvlekjes
Huidoneffenheden zijn goed te verwijderen. Bodyline heeft hiervoor meerdere methodes in huis.
Verwijderen d.m.v. smoother of naaldmethode						
Verwijderen d.m.v. lichttherapie (IPL)							

HUIDVERZORGING

vanaf
vanaf

www.decleor.nl, www.mila-d-opiz.ch

Gezichtsbehandeling Decléor of Mila d’Opiz							
altijd incl. 1 beautysupplement
Beautysupplementen
Onderstaande beautysupplementen kunt u toevoegen aan een gezichtsbehandeling.
Deze kunnen niet op zichzelf staand geboekt worden.

Harsen bovenlip, harsen kin, epileren (indien gewenst met hars) wenkbrauwen, verven wenkbrauwen,
verven wimpers, gezichtsmassage, intensief verstoppingen verwijderen.
Iedere bovenstaand beautysupplement bij de behandeling					

€

12,50

Beautysupplement plus
Speciaalmasker											€
Massage van rug en nek										
€

15,50
25,80
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Permanent make-up
De behandeling begint met een intakegesprek voor het bepalen van de juiste vorm en kleur voor u.
De behandelprijs is incl. voor- en nabehandelingscrème en één keer bijwerken binnen zes weken.
Wij zijn gediplomeerd en gecertificeerd. Ook hebben we de goedkeuring van de GGD.
Eyeliner onder
				
					
€
Eyeliner boven 										
€
Extra kleur bij eyeliner										
€
Eyeliner onder en boven 									
€
Wenkbrauwen											€
schaduw of haartjes techniek
Bijwerken eyeliner binnen twee jaar								
€
als de permanent make-up bij Bodyline is gezet
Bijwerken eyeliner binnen vijf jaar								
€
als de permanent make-up bij Bodyline is gezet
Bijwerken wenkbrauwen binnen twee jaar							
€
als de permanent make-up bij Bodyline is gezet
Bijwerken wenkbrauwen binnen vier jaar							
€
als de permanent make-up bij Bodyline is gezet
Bijwerken andere salon										€
als de permanent make-up bij een andere salon is gezet
Correctie/remove behandeling								vanaf €

195,00
239,00
57,00
335,00
340,00
100,00
115,00
110,00
135,00
179,00
82,50

ONTHARING
Huidinstituut Bodyline heeft zes elektrisch ontharingsdeskundigen in huis en werkt
samen met Derma Sensation voor de LASER ontharing. Aan de hand van een gratis
intake in een afgeschermde ruimte bepalen we de beste methode voor u. We analyseren
de hoeveelheid beharing, de dikte en we bespreken eventuele medische oorzaken.
Wij gaan echt voor resultaat. Soms houdt dat in dat we in de eerste paar weken meermalen
contact hebben. We nemen het zelf ontharen van u over. Wilt u advies over de beste
ontharingsmethode voor u? Dan is Huidinstituut Bodyline hét adres.

Elektrisch epileren
Elektrisch epileren							
v.a. 20 minuten
Verwijderen ongewenste haargroei met de naald methode. (ook via verzekering) 		

€

37,00
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