Elektrisch Ontharen

Laserontharing
Gelaat
Bovenlip
Kin
Bovenlip & kin
Bovenlip, kin & wangen
Bovenlip, kin, wangen &
bakkebaarden
Wangen
Bovenlip, kin & hals
Kaaklijn
Hals
Nek
Oren
Bakkebaarden
Wenkbrauwen
Gelaat geheel
Gelaat & hals

€ 90,€ 95,€ 140,€ 155,€ 175,-

Lichaam
Buik
Oksels
Tepelhof
Handen (incl vingers)
Armen geheel
Onderarmen
Bovenarmen
Bikinilijn klein
Bikinilijn medium
Bikinilijn geheel incl bilnaad
Billen
Onderbenen
Bovenbenen
Gehele benen
Voeten (incl tenen)
Schouders
Rug
Schouders & rug
Borst of buik
Borst & buik
Sinus pilonidalis

€ 49,50

Elektrisch Ontharen (30 minuten)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

140,155,110,135,135,100,100,100,190,215,-
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95,100,95,100,275,180,180,125,175,195,175,225,275,475,100,250,275,350,200,350,-

€ 100,-/ 150,-/ 175,-

*Bij het behandelen van meerdere gebieden
gelden er kortingstarieven welke nader
worden toegelicht in het eerste consult.

Acnetherapie

Manuele acnetherapie
Traditionele acnebehandeling/ huid reinigen
Acne controle

€ 85,€ 45,-

Peeling (alle peelingen zijn incl. manuele huidreiniging)
Peelingen (waaronder fruitzuurpeeling, Jessner peeling, peelingen van Mesoestetic®)
Microdermabrasie behandeling
TCA-peeling

€ 115,€ 135,€ 180,-

Acnetherapie intensief (ook geschikt voor acnelittekens)
Microdermabrasie & peeling
Microdermabrasie & peeling & laserbehandeling of LED/IPL in één
Lichttherapie IPL

€ 155,€ 190,€ 155,-

Laser- en/of lichtbehandeling (acne en acnelittekens)
Ablatieve fractional laserbehandeling 1 regio
Ablatieve fractional laserbehandeling hele gelaat
LED acne/ blauw licht

€ 200,€ 295,€ 55,-

Totale huidverbetering / huidverjonging

Kuur totale huidverbetering/ huidverjonging nabehandeling incl. masker
Peelingen (waaronder fruitzuurpeeling, Jessner peeling, peelingen van Mesoestetic®)
€ 115,Microdermabrasie
€ 135,Mesoéclat behandeling: peeling, microneedling & LED
€ 195,TCA-peeling
€ 175,Microdermabrasie & peeling
€ 155,Microdermabrasie & peeling & laserbehandeling of LED intensief
€ 225,& post-peel Crystal Fiber Masker
LED/IPL huidverjonging gelaat/ decolleté
€ 75,-/ € 155/ € 195,Huidverjonging intensief
Ablatieve fractional laserbehandeling
Ablatieve fractional laserbehandeling kuur

Bloedvatenlaser

Gelaat & lichaam
Couperose wangen & neus
Roodheid neus
Diffuse roodheid wangen/ hele gezicht
Rosacea
Spider naevus (spinnetje)
Angioma’s & heamangioma’s
Beenvaatjes
Steunkousen (trombexine/ panty’s)

Pigmentlaser

Tarieven 2020

Algemene voorwaarden
Het intakegesprek is gratis en vrijblijvend
bij Laserkliniek Zwolle - Huidtherapie.
De tarieven die op de lijst worden weergegeven zijn per behandeling.

Pigmentvlekken gelaat, romp, handen, decolleté
Melasma (Cosmelan® Mesoestetic behandeling)

€ 190,€ 130,€ 155,-/ € 195,€ 155,-/ € 195,€ 100,-/ € 155,€ 100,-/ € 155,€ 175,-/ € 225,-/ € 275,€ 50,-/ € 130,-

€ 100,-/ € 155,-/ € 200,€ 115,-/ € 195,-/ € 375,-

Huidoneffenheden
Huidcurretage (steelwratjes, andere huidoneffenheden)

€ 80,-/ € 130,-/ € 155,-

Medische microneedling

Afhankelijk van uw aanvullende polis kunt
u in aanmerking komen voor een ver
goeding. Raadpleeg uw zorgverzekeraar.

Hele gelaat 			
Hele gelaat kuur à 3 behandelingen

Op deze tarievenlijst zijn algemene
voorwaarden van toepassing. Deze zijn
gedeponeerd bij de KVK te Zwolle.

Camouflagetherapie

Tarieven zijn onder voorbehoud van
wijziging. Aan deze tarievenlijst kunnen
geen rechten worden ontleend.

vanaf € 200,-/ € 395,in kuurverband 20% korting

Camouflagetherapie (Lycogel)
Compleet pakket medische camouflage Dermacolor (incl consult en instructies)

Schimmelnagels

Laserbehandeling Pinpointe Footlaser
Diagnostiek en nagelbiopt (inclusief labaratoriumonderzoek)
Pedicure behandeling los

€ 175,€ 450,-

€ 69,50
€ 135,-

€ 195,€ 75,€ 40,-

