
BINDWEEFSELMASSAGE EXCLUSIEF (DERMAKUUR) per behandeling *kuur 5 behand.
Bindweefselmassage plus insluizen van hyaluronzuur gezicht met ultrasound 69,00 275,00

Gezicht-en hals of decolleté en hals plus insluizen hyaluronzuur met ultrasound 89,00 429,00

Deze methode is zeer geschikt voor optimale huidverbetering!
Klik in de link voor meer informatie www.dermakuur.nl/bindweefselmassage.htm

YOUNGER FACE EXCELLENCE (+ hyaluronzuur, microdermabrasie ultra-
sound, high frequency, iontoforese en/of vaculift afhankelijk van  huidtype) 

per behandeling *kuur 5 behand.

Gezichtsverjonging Excellence plus bindweefselmassage 99,00 469,00

Gezicht-en hals of gezicht en decolleté Excellence plus bindweefselmassage 149,00 699,00

Gezicht, hals en decolleté huidverjonging Excellence plus bindweefselmassage 169,00 699,00

Hals of decolleté huidverjonging Excellence plus bindweefselmassage 89,00 429,00

Deze methode is zeer geschikt voor optimale huidverjonging!
Klik in de link voor meer informatie www.dermakuur.nl/youngerface.htm

BIO SKIN MESO LIFT INJECTIES MET VITAMINES, MINERALEN EN PEPTIDES per behandeling *kuur 5 behand.
Gezichtslift (voorhoofd, wangen, rond de ogen, bovenlip en kin) 6 ml. 199,00 899,00

Voorhoofd en rond de ogen 3 ml. of wangen, bovenlip en kin 3 ml. 159,00 699,00

Deze methode zorgt voor de aanmaak van collageen. Door voeding aan de cellen blijven deze jong.
Klik in de link voor meer informatie www.dermakuur.nl/bioskinmeso.htm

BIO MELT METHODE VOOR EEN GLADDE BOVENLIP per behandeling *kuur 5 behand.

Bovenlip gladmaken, enkele lijntjjes (30 minuten) 99,00 469,00

Bovenlip gladmaken, meerdere lijntjes (60 minuten) 149,00 699,00

Deze methode is vrij heftig. Verdovingscrème wordt toegepast. Achteraf korstjes (ongeveer 1 week)
Klik in de link voor meer informatie www.dermakuur.nl/biomelt.htm

BIO SKIN SMOOTHER EN MESO VOOR EEN GLADDERE BOVENLIP per behandeling *kuur 5 behand.

Bovenlip enkele lijntjes gladmaken, bio skin smoother en bio skin meso methode 99,00 469,00

Bovenlip meerdere lijntjes - bio skin smoother en bio skin meso methode 149,00 699,00

Deze methode is minder heftig dan bio melt methode.  Kuur is noodzakelijk voor resultaat. Achteraf geen ongemak. 
Klik in de link voor meer informatie www.dermakuur.nl/bioskinmeso.htm

DERMAPEN INTENSIEF METHODE (MICRONEEDLING) per behandeling *kuur 5 behand.

Gezicht huidverbetering (60 minuten) 149,00 699,00

Gezicht- en hals huidverbetering  (75 minuten) 199,00 899,00

Gezicht-, hals- en decolleté huidverbetering (90 minuten) 229.00 1029.00

Bovenlip of de huid rond de ogen of het voorhoofd (30 minuten) 89,00 399,00

Hals- of decolleté-huidverbetering (45 minutent) 99,00 449,00

Deze methode is ook zeer geschikt voor mensen met een onregelmatige huidstructuur en voor verjonging.
Klik in de link voor meer informatie www.dermakuur.nl/dermapen.html 

BIO SUBSKIN METHODE / DERMAPEN INCL. MICRODERMABRASIE per behandeling *kuur 5 behand.

Hele gezicht met Dermapen Intensief methode 199,00 899,00

Bovenlip of kin of wangen of voorhoofd Dermapen intensief 149,00 699,00

Zone toeslag SubSkinJetting* 50,00 199,00

Deze methode is zeer geschikt voor mensen met een onregelmatige huidstructuur én rimpels.

* zone kan zijn: bovenlip, kin, voorhoofd, enkele rimpels op de wangen - Zie www.dermakuur.nl/biosubskin.htm                                                 
BIO SKIN JETTING, RIMPELBEHANDELING per behandeling *kuur 5 behand.

Bovenliplijntjes of  lijntjes in het gezicht (enkele lijntjes - 30 minuten) 99,00 449,00

Meerdere bovenliprimpels of meerdere lijntjes in  gezicht  (60 minuten) 149,00 699,00

Deze behandeling is zeer geschikt voor fijne lijntjes op een dunne huid.

Klik in de link voor meer informatie  www.dermakuur.nl/bioskinjetting.htm

(ACNE) LITTEKENS VERWIJDEREN OF STERK VERVAGEN per behandeling *kuur 5 behand.

Subcission of Bio Melt of Dermapen) 45 minuten 99,00 449,00

Subcission of Bio Melt of Dermapen) 90 minuten 149,00 699,00

Uit één van deze methodes kan men, in overleg, kiezen voor een optimale behandeling van littekens.

Klik in de link voor meer informatie www.dermakuur.nl/littekens.htm 

*Kuurprijzen worden voldaan bij de eerste behandeling.
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