PRIJSLIJST

Schoonheid met
nadruk op kwaliteit

Gezichtsbehandelingen
Nimue Skin Technology gezichtsbehandeling
Nimue Jeugd
Nimue Acne (vergoeding verzekeraar mogelijk)
Nimue Core
Nimue Maintenance (masker of massage)
Nimue Advanced (masker en massage)
Nimue Biolacto Peel (inclusief massage)
Nimue Glycol Peel
Nimue Penta Salaic Peel

30 min
45 min
45 min
60 min
75 min
75 min
75 min
75 min

€
€
€
€
€
€
€
€

32,50
51,51,69,50
82,100,100,100,-

!QMS Medicosmetics gezichtsbehandeling

!QMS Activator treatment (hydraterend)
60 min
€ 77,50
!QMS Deep Cleansing Intense treatment
60 min
€ 77,50
!QMS Sensitive Skin Re-Balance treatment
60 min
€ 77,50
!QMS Neo Tissudermi met zuurstof of ultrageluid 90 min
€ 107,50
!QMS SK Alpha treatment
90 min
€ 107,50
!QMS Pure Oxygen treatment
90 min
€ 120,!QMS Lip Zone Corrector treatment
90 min
€ 120,!QMS Skin Cell Renewal treatment
90 min
€ 120,!QMS Pigment Corrector treatment
90 min
€ 120,!QMS Ionskin Equalizer treatment
90 min
€ 120,		
PCA Skin gezichtsbehandeling
PCA Rejuvenation Peel acne
60 min
PCA Rejuvenation Peel
60 min
(exclusief epileren en massage)
PCA Rejuvenation Peel
75 min
(inclusief epileren en massage)		
PCA Therapeutic Mask
60 min
(exclusief epileren en massage)
PCA Therapeutic Mask
75 min
(inclusief epileren en massage)
PCA Peel intensief Retinol
75 min

€ 89,€ 89,€ 100,€ 89,€ 100,€ 149,-

Permanent make-up

Eyeliner boven en onder		
€ 295,Wenkbrauwen		
€ 295,Eyeliner boven		
€ 195,Eyeliner onder		
€ 150,Bestaande permanent make-up bijwerken

Eyeliner boven en onder		
€ 115,Wenkbrauwen		
€ 95,Eyeliner boven		
€ 95,Eyeliner onder		
€ 95,Tweede nabehandeling		
€ 75,-

Laserontharing

Tussen de wenkbrauwen		
€ 50,Bovenlip of kin		
€ 75,Kin en hals		
€ 100,Bakkebaarden/wangen		
€ 100,Oren		
€ 100,Oksels		
€ 175,€ 175,Boven benen achterkant		
Nek		
€ 175,€ 200,Borst v.a.		
Rug v.a. 		
€ 250,Bikinilijn		
€ 210,Onderarmen		
€ 250,€ 275,Bovenbenen voorkant		
Uitgebreide bikinilijn tot de knieën		
€ 285,Onderbenen inclusief voeten		
€ 325,Baard		
€ 350,€ 700,Hele benen inclusief bikinilijn		

Laserbehandeling couperose, steelwratjes
en ouderdomsvlekken
Kleine spider naevi		
Tijdsduur: 10 minuten		
Tijdsduur: 15 minuten 		

€ 50,€ 75,€ 150,-

OPI hand- en voetverzorging
Manicure tijdens een gezichtsbehandeling 		
(inclusief lakken)
Manicure exclusief lakken
15 min
Manicure inclusief lakken
30 min
Manicure De Luxe
45 min
Voetverzorging exclusief lakken
15 min
Voetverzorging inclusief lakken
30 min
Voetverzorging De Luxe
45 min
Pedicure behandeling
45 min
Lakken nagels
15 min
Lakken nagels met Gelcolor
30 min

€ 17,50
€
€
€
€
€
€
€
€
€

15,30,45,15,30,45,32,50
15,32,50

Harsbehandeling

Harsen bovenlip of kin 		
€ 10,(tijdens een gezichtsbehandeling)
Harsen bovenlip of kin		
€ 14,50
Harsen bovenlip en kin		
€ 16,50
Hele gezicht		
€ 20,Bikinilijn		
€ 19,50
Oksels		
€ 19,50
Onder armen		
€ 19,50
Borst heren		
€ 22,50
Onder benen		
€ 25,Boven benen exclusief bikinilijn		
€ 25,Hele armen inclusief handen		
€ 32,50
Boven benen inclusief bikinilijn		
€ 35,Hele benen exclusief bikinilijn		
€ 38,50
Rug heren		
€ 35,Borst en buik heren		
€ 35,-

Kleine behandelingen

Wenkbrauwen verven tijdens een gezichtsbehandeling
€ 10,€ 15,Wenkbrauwen verven		
Wimpers verven		
€ 15,Epileren of harsen van de wenkbrauwen		
€ 15,Wimpers en wenkbrauwen verven		
€ 19,50
Elektrisch ontharen v.a. 		
€ 19,95
(vergoeding verzekeraar mogelijk)
Coaguleren v.a.		
€ 19,95
Dag of avondmake-up		
€ 35,Proefmake-up		
€ 35,Bruidsmake-up		
€ 45,-

Arrangementen
Luxe rugbehandeling
Voor een bijzonder moment van ontspanning. Deze rugbehandeling
bestaat uit een zachte rugpeeling, een warme zeeklei rugpakking,
een weldadige voetmassage, een hoofdhuidmassage en een
uitgebreide rugmassage .
Tijdsduur: 60 minuten
€ 71,Super mama arrangement
Een heerlijke time-out tijdens je zwangerschap of gewoon voor
geweldige mama’s. Je gezicht krijgt een milde reiniging, een peeling
en een hydraterend gezichtsmasker. Tevens worden je vermoeide
voeten verwend met een voetverzorging en een voetmassage.
Je gaat niet alleen uitgerust maar ook mooi de deur uit, want
als laatste krijg je een natuurlijke dagmake-up.
€ 99,Tijdsduur: 90 minuten

Prijslijst Dr. Krant Cosmetisch arts

Consult		
Indien aansluitend aan het consult een behandeling
plaatsvindt, wordt het consult niet in rekening gebracht
€ 35,Botox
Voorhoofd
Fronsrimpels of kraaiepootjes
Fronsrimpels en voorhoofd
Fronsrimpels, voorhoofd en kraaiepootjes
Oksel behandeling tegen overmatig transpireren

€ 210,-		
€ 210,-		
€ 350,-		
€ 475,€ 795,-

Teosyal
Neus - mondlijnen
Mond - kinlijnen

€ 750,€ 700,-

Hydrate		
Gezicht, hals, decolleté (per behandeling)

€ 250,-

Sculptra		
Wangen, per flacon (7ml.)

€ 850,-

Radiesse
Rimpels op de handen

€ 900,-

Bovenstaande prijzen zijn richtprijzen en onder voorbehoud.

Openingstijden:
Dinsdag, woensdag en vrijdag: 9.00 - 18.00 uur
Donderdag: 9.00 - 21.00 uur
Zaterdag: 9.00 - 17.00 uur
Behandelingen dienen 24 uur van te voren geannuleerd te worden,
anders zijn wij genoodzaakt 50% in rekening te brengen.
Spinhuisplein 10 [achterkant flevogebouw] | 8011 ZZ Zwolle
Telefoon 038 4227711 | www.cameleonzwolle.nl | info@cameleonzwolle.nl

