BEHANDELINGEN MARIA GALLAND
Kennismakingsbehandeling, voor alle huidtypen, 1 uur

Reiniging aangepast aan huidconditie

Peeling

Reinigend masker

Epileren van de wenkbrauwen

Essence (serum) aangepast aan de huidconditie

Klassieke massage of lymfedrainage bij vette huid

Oogmasker “Masque Froid Contour des Yeux”

Gezichtsmasker naar huidconditie

Verzorging aangepast aan huidconditie

€ 69,50

Soin Art de Peau, luxe liftende behandeling vanaf 35 jr., 1 uur
€ 105,00

Reiniging aangepast aan huidconditie + exfoliërende lotion met 10% fruitzuren

Alpha Essence 1 of 2 (5% of 8% fruitzuren)

Epileren van de wenkbrauwen

Masker “Masque parfait Caviar 3M” (gevriesdroogd collageen en kaviaar)

Eau de mer 7M (geurend thermaal water)

Stimulerende massage met Serum Luxe en Crème Luxe

Masker “Masque Succès Lumière”

Verzorging aangepast aan huidconditie
Masque modelant, liftende behandeling voor alle huidtypen, 75 minuten
Keuze uit lifting/anti-age, lifting/vocht en bestrijden onzuivere huid.

Reiniging aangepast aan huidconditie

Peeling

Eventueel verwijderen comedonen

Reinigend masker

Epileren van de wenkbrauwen

Essence (serum) aangepast aan huidconditie

Diverse verzorgende crèmes op oogpartij, gezicht en hals

Masque modelant (warmte masker op basis van mineralen)

Verzorging aangepast aan huidconditie

€ 92,50

Therapie Cocon, alle huidtypen voor totale energie en ontspanning, 1 uur € 89,50

Reiniging naar huidconditie

Exfoliërende lotion met 10% fruitzuren

Epileren van de wenkbrauwen

Essence (serum) naar huidconditie

Stimulerende + activerende massage met modelagecreme

Masker “Masque precieux” + masker “Masque catalyseur cocon”

Verzorging aangepast aan huidconditie
Soin Thalasso, vochtherstellende/verkoelende algenbehandeling, 1 uur

Reiniging aangepast aan huidconditie

Peeling

Epileren van de wenkbrauwen

Essence (serum) aangepast aan huidconditie

Klassieke massage

Masker “Masque Thalasso”

Verzorging aangepast aan huidconditie

€ 82,50

Hydra Express, 30 min., voor intensief vochtherstel

Reiniging met reinigingsmassage

Peeling naar huidconditie

Vochtherstellend serum

Algenmasker “Masque Thalasso”

Verzorging aangepast aan huidconditie

€ 40,00

Soin Lift Expert, liftende behandeling voor alle huidtypen, 1 uur

€ 89,50

Masque modelant yeux, kalmerende/anti-verouderende oogbehandeling

€ 30,00
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BEHANDELINGEN LA COLLINE
Beauty Facial gezichtsbehandeling, een heerlijk ontspannende behandeling met oosterse invloeden en hot towel techniek voor
maximaal resultaat, 1 uur
(Keuze uit: Vochtherstellend, vitaliserend of Whitening)
€ 109,50
 Reiniging met milk, wash-off en tonic
 Peeling naar huidconditie
 Cellular Vital Eye Gel en Cellular Vital Eye Mask
 Sensory Effleurage massage met op maat gemaakte massage crème
 Masker naar huidconditie
 Handmassage tijdens masker
 Serum naar huidconditie
 Verzorging aangepast aan huidconditie

Aanvullingen op de Beauty Facial (+- 15-20 minuten extra)
 Soft Hydration Pads voor extra hydratatie
 Eye ology, oogbehandeling (anti-rimpel, liftend en anti-vermoeidheid)
 Celboost
 Collageen vliesmasker (Skin Ology (huidstructuurverbeterend) of
Cell White (verhelderend en tegen pigmentstoringen)

€ 15,00
€ 25,00
€ 35,00
€ 45,00

OVERIGE BEHANDELINGEN
Microdermabrasie (MDA), + 30 minuten
€ 93,50
Deze ‘medical microdermabrasion’ gaat dieper dan de gewone microdermabrasie en valt dan ook onder de therapeutische behandelingen.
De huid wordt onder hoge druk behandeld met een continue stroom van koridonkristallen (aluminiumoxide) of met de nieuwste variant van
diamantkoppen die een peelende werking hebben. Microdermabrasie is een aanrader bij iedere huid die vraagt om verjonging of
verbetering: huidveroudering, littekens, acne, rimpels, rokershuid, pigmentering, onderhuidse talgophopingen etc. Door de opperhuid
dunner te maken wordt de huid gestimuleerd nieuwe cellen aan te maken waardoor deze gladder wordt, beter doorbloed is en meer
elasticiteit krijgt.

Reiniging

Microdermabrasie (3x gehele gelaat)

Vitamine C concentraat

Herstellende en voedende verzorging

Sunblock

DERMALOGICA Professional Treatment, 45 min.
€ 79,50

Reiniging in 2 fasen

Fruitzuurpeeling aangepast aan huidconditie (met melkzuur, salicylzuur en vitaminen)

Eventueel comedonen verwijderen

Serum naar huidconditie

Masker naar huidconditie

Concentrated Booster (concentraat)

Dagverzorging/oogverzorging
DERMALOGICA Bio Surface Peel (intensieve peeling), 45 min.

Reiniging in 2 fasen

Prep solution

Enzyme active

Acid active

De-celerator

Ultra Calming mist

Barrier repair

Intensive Moisture Balance

Zonbescherming met fysisch filter

€ 125,00 (inclusief 4 produkten voor thuisgebruik)

BEAUTY ANGEL
De Beauty Angel staat voor een innovatief concept van licht- en wellness therapie. Het ‘beauty’ light van de collageen lampen wordt door
de huidcellen opgenomen en zorgt voor een verhoging van de lichaamseigen productie van collageen, elastine en hyaluron. Bij regelmatig
gebruik worden rimpeltjes gereduceerd, de huid zichtbaar strakker en het totale huidbeeld verbeterd. De gevolgen van huidveroudering
worden met deze behandeling op een natuurlijke wijze verminderd.
Losse behandeling of als aanvulling op bestaande behandeling:
Beauty Angel basic (reiniging, peeling, ampul en beauty angel) 30 min.
Beauty Angel Special (reiniging, glycolpeeling, korte bindweefselmassage,
Cellulose vliesmasker en Beauty Angel) 45 min.
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Microneedling Therapie/Dermapen

€ 95,00

Microneedling therapie/Dermapen is een wetenschappelijk erkende en veilige techniek voor huidverjonging. Superfijne naaldjes van
chirurgisch staal maken microkanaaltjes zonder de huid te beschadigen. Hoogwaardige produkten met actieve ingrediënten kunnen
hierdoor tot 200 maal meer in de huid doordringen! De behandeling kan op iedere huid worden toegepast met uitzondering van actieve
acne, eczeem en ontstoken huid. Doordat de huid wordt geperforeerd, ontstaat een massale migratie van de fibroblasten; onze
bindweefselcellen die zorgen voor de stevigheid en elasticiteit van de huid. De aanmaak van collageen en elastine wordt hiermee
bevorderd.
In tegenstelling tot vele andere anti-verouderende technieken zoals chemische peelings of laserbehandelingen, brengt de microneedling
therapy/Dermapen geen schade toe aan de huid. Integendeel; het is een natuurlijke anti-ageing therapie en kan daarom veilig worden
toegepast.
Wat kunt u van de microneedling therapy/Dermapen verwachten:
 Verhoogde produktopname door de huid
 Algemene huidverjonging
 Rimpels verminderen tot verdwijnen
 Huid wordt aanzienlijk strakker en dikker
 Pigmentvlekken vervagen
 Littekens, ook van acné, worden minder
 Brandwonden worden minder zichtbaar
 Striemen vervagen
 Couperose wordt minder
 Oogleden liften

VENUS SWAN
De Venus Swan maakt gebruik van een unieke gepatenteerde combinatie van radiofrequentie en magnetische pulsen (mp2) deze worden
via een applicator op de te behandelen gebieden toegepast. Behandeling is pijnloos en voelt ongeveer aan als een hot-stone massage.
Tijdens de behandeling dringt een aangename warmte door in de middelste huidlaag, waar zich collageen- en elastinevezels bevinden. De
warmte-energie zorgt voor de aanmaak van nieuw collageen en fibroblasten. Voor een optimaal resultaat wordt voor het gezicht een kuur
van 10 behandelingen geadviseerd, voor het lichaam 12 behandelingen. Wilt u dit effect behouden, dan adviseren wij u na de kuur 1x per 3
maanden één onderhoudsbehandeling te ondergaan.
De Venus Swan is toepasbaar voor:
– huidverstrakking
– huidversteviging
– rimpelreductie
– cellulite-reductie
– verminderen van striae
– omtrekvermindering
– betere lichaamscontouren
Wij hanteren een kortingspercentage indien u of meerdere behandelingen van 1 zone in 1x afrekent of meerdere zones combineert.
e
Bij 6 behandelingen vooraf betalen, ontvangt u de 7 behandeling gratis (alleen bij losse zones).
Prijs in combi met andere zones:
- 20% bij 2 zones
- 30% bij 3 zones
Zone

Prijs losse behandeling

Gezicht
Kaaklijn/onderkin/hals
Hals
Gezicht en hals
Hals en decollete
Bovenbenen

150,00
125,00
95,00
195,00
150,00
195,00 bij huidverstrakking
250,00 bij omvangreductie
150,00
175,00
95,00
175,00
150,00
150,00
175,00
175,00

Billen
Billen en taille
Decollete
Bovenarmen
Buik
Dijen
Buik en maagstreek
Buik en taille

Prijs bij 3x vooruitbetalen
(alleen bij losse zones)
400,00
335,00
250,00
525,00
400,00
525,00
665,00
400,00
465,00
250,00
465,00
400,00
400,00
465,00
465,00

Andere zones: 50,00 per 15 minuten.
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INTENSE PULSE LIGHT HAARVERWIJDERING/PLASMALITE
Plasmalite is de derde generatie op licht gebaseerde haarverwijderingssystemen. Het combineert alle voordelen van een laser en van een
sterk pulserend licht in 1 systeem. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de dichtheid en de plaats van de haargroei. In een
persoonlijk intakegesprek worden alle aspecten van deze methode uitgelegd en wordt gekeken of de methode voor u geschikt is. Tevens
zal er een proefbehandeling worden gedaan. Hieraan zijn geen kosten verbonden.
De behandeling houdt in het kort het volgende in:
Op het te behandelen gebied, dat van tevoren geschoren is, wordt een laagje verkoelende gel aangebracht. Daarna wordt de golfgeleider
over het gebied getrokken en kan men een reeks korte lichtflitsen zien. Op de behandelde plaats zal binnen 2-3 weken na behandeling het
haar dat in de groeifase verkeerde tijdens de behandeling, uitvallen en verdwijnen.
Voor een maximaal resultaat (80% ontharing) zijn gemiddeld 8 behandelingen nodig bij normale omstandigheden. Tussentijds mag u niet
harsen, scheren is wel toegestaan. Het is noodzakelijk om minimaal 6 weken voor de behandeling en tijdens de behandelduur de huid niet
bloot te stellen aan de zon of de zonnebank. Tevens wordt het gebruik van zelfbruinende crème ontraden. Dit om irritatie of verbranding
zoveel mogelijk te voorkomen. De prijzen van de behandelingen zijn vermeld op een aparte prijslijst.
INTENSE PULSE LIGHT SKIN REJUVENATION/PLASMALITE
De kosten van de behandeling zijn:
Starttarief per behandeling
e
Prijs per flits (2 cm2) 1 15 flitsen
e
Prijs per flits vanaf 16 flits

€ 15,-€ 4,-€ 2,50

PERFECTHA INJECTABLES
Perfectha:
Rimpelcorrectie door middel van inspuiting van hyaluronzuur. Geschikt voor rimpels, plooien en volumeverlies. Houdbaarheid + 12
maanden. Geen allergietest nodig. Prijs op aanvraag.
ND YAG LASER
De nieuwste generatie Q-switched Yag laser voor het verwijderen van pigmentatie, verkeerd geplaatste Permanente Make-up en
tatoeages. De pigmenten worden door de hitte gefragmenteerd (verpulverd) en door het lichaam zelf afgevoerd via het lymfesysteem en
via de huid (korstje). De laser werkt met een heel korte laserpuls van 2 tot 3 nanoseconden. Genoemde prijzen zijn per behandeling.
Behandeling pigment gezicht
vanaf
€ 50,00
Behandeling pigment decollete
€ 100,00
Behandeling pigment handen
€ 75,00
Behandeling verwijdering PMU
€ 100,00
Bij de behandeling van pigmentatie zullen de meeste kleine vlekjes met 1 behandeling verdwenen zijn. Bij grotere vlekken kunnen 2-3
behandelingen nodig zijn.
Bij de behandeling van verkeerd gezette Permanente Make-Up zijn er meestal 2-4 behandelingen nodig.
N.B.: Het exacte aantal behandelingen kunnen we nooit tevoren bepalen, omdat we zeer afhankelijk zijn van de kleur/diepte/afmeting en
intensiteit van de pigmentatie/Permanente Make-Up.

BOTOX/FILLERS
Op de laatste dinsdag van de maand is in ons instituut een arts aanwezig voor het geven van behandelingen met Botox en fillers/
injectables. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken. De data hiervoor staan op onze website. Prijs Botox per regio € 175,00 (3
regio’s € 350,00). Prijs fillers op aanvraag.
T-AWAY
Een behandeling waarbij stroom wordt omgezet in warmte. Omdat het symptoombestrijding betreft, kan er geen garantie worden gegeven
omtrent de mate/duur van het succes.
Verwijderen couperose per minuut
€ 3,25
Verwijderen bloedblaasjes per stuk
€ 10,00
Verwijderen steelwratjes per stuk
€ 5,00
Verwijderen fibromen vanaf
€ 10,00
Electrisch ontharen per minuut (starttarief € 5,00)
€ 1,75
Verwijderen pigmentatie vanaf
€ 25,00
Verwijderen spinnaevus
per stuk
€ 15,00

DIVERSEN
Harsen:
Bovenlip
Kin
Boven-/onderbenen per onderdeel
Bikinilijn/oksels/onderarmen/kaaklijn per onderdeel

€ 10,00
€ 11,00
€ 24,50
€ 16,50

Verven:
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Wimpers/wenkbrauwen per onderdeel

€ 12,50

Make-up:
Gelegenheidsmake-up/make-up advies
Camouflage advies exclusief producten

€ 25,00
€ 45,00

Overig:
Epileren
Alle behandelingen op tijd (starttarief € 3,50) per minuut
Rugpeeling
Manicure (exclusief lakken)
Lakken van de nagels
Gellak kleurlak
Gellak french manicure
Gellak verwijderen bij nieuw opzetten
Gellak verwijderen zonder nieuw opzetten
Voetverzorging compleet (niet voor diabetici)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

13,50
1,00
15,50
30,00
14,95
22,50
27,50
7,50
10,00
35,00

ZONNEBANK
Aangezien wij met persoonlijke zonadviezen werken, berekenen wij per minuut € 1,00.

Instituut Esthémare Totaalkosmetiek

Prijswijzigingen en druk- of zetfouten voorbehouden

Op al onze diensten en leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing zoals vermeld op onze website www.esthemare.nl.
Deze kunnen op verzoek worden toegezonden.

