
Aanvullende behandelingen 
• Epileren of harsen wenkbrauwen       € 12,50                                                                                                                      
• Harsen wenkbrauwen én bovenlip      € 19,50                                                                                                                                 
• Harsen wenkbrauwen, bovenlip en kin      € 22,50
• Harsen bovenlip        € 12,00                                                                                                                                       
• Harsen bovenlip i.c.m. behandeling       €   8,00                                                                                                                           
• Harsen bovenlip en kin        € 15,00                                                                                                                            
• Harsen bovenlip en kin i.c.m. behandeling      € 12,00                                                                                                                              
• Harsen bovenlip, kin en wangen of hals      € 19,50                                                                                                                                 
• Harsen bovenlip, kin en wangen of hals i.c.m. behandeling    € 15,00                                                                                                                       
• Harsen bovenlip, kin en wangen en hals           € 24,00                                                                                                                                      
• Harsen bovenlip, kin en wangen en hals i.c.m. behandeling    € 22,50
• Wimpers verven         € 14,00
• Wenkbrauwen verven met reguliere wenkbrauwverf     € 12,50
• Wenkbrauwen verven met henna; kleurt ook de huid en blijft langer zitten   € 21,00                           
• Browshaping; Perfect gemodelleerd en strakke vorm dmv hennakleuring   € 30,00
• Wimpers en wenkbrauwen verven      € 23,50 

Tarieven
St. Antoniusplein 18 · 6031 ED Nederweert · bereikbaar via   P  Albert Heijn (toerit Brugstraat)
t 0495 460 374 · info@kijkophuid.nl · www.kijkophuid.nl

Huidverzorgend

Decléor Essentials Gezichtsbehandelingen 
Aangepast aan de conditie van de huid         
incl. epileren/harsen wenkbrauwen      90 min.  € 71,00 
      
Decléor Aromaplastie incl. epileren/harsen wenkbrauwen. Voor hem en haar.
Met 100% natuurlijke lijnzaad-, tarwekiemen- en zonnebloempittenmasker 75 min.  € 70,00
 
Decléor Aromassage incl. epileren/harsen wenkbrauwen, basisverzorging 60 min.  € 60,00

                                                            
Lichaamsbehandelingen
Decléor Aromassage Body Lichaamsmassage; ontspant,   45 min.  € 62,00 
Decléor Aromapakkingen; lichaamsscrub gevolgd door het inmasseren
van een masker en daarna nog 20 min. ontspannen tussen een warmtedeken  90 min.  € 79,50
Hot Stone Lichaamsmassage      60 min.  € 64,00 
Hot Stone Rug, Schouder en Nek      30 min.  € 45,00 
Rugmassage        30 min.  € 45,00 

Klassieke Massage         
• Rug, Nek en Schouders       30 min.  € 45,00                                                                                                           
• Rug, Nek, Schouders en achterkant benen    45 min.  € 62,00
                                                            
Bindweefselmassage
d.m.v. cupping tegen o.a. cellulite.Voor een goed resultaat is een kuur van
6 behandelingenen het beste: Eerste 2 weken 2x per week, daarna 1x per week                                                                                                                                             
• Bovenbenen         45 min. € 47,00                       
• Bovenbenen en billen       60 min.  € 64,00                                                                                                    
• Bovenarmen        30 min. € 35,00

Waxen

Harsen bij haar:
• Bikinilijn  € 19,00
• Bikinilijn uitgebreid € 24,00
• Onderbenen  € 24,00
• Onder- en bovenbenen € 36,00
• Oksels   € 19,50
• Armen   € 18,50
              

Wimperlifting 

Wimperlifting        € 47,50                                                             
Wimperlifitng inclusief wimpers verven           € 55,00   
        
       

             
Harsen bij hem:
• Onderbenen  € 33,00
• Onder- en bovenbenen € 49,00
• Borst   € 29,50
• Buik   € 23,00
• Borst en Buik  € 47,00
• Oksels   € 20,00
• Onderarmen  € 22,50
• Rug   € 50,00



Huidvernieuwend – Huidverbeterend: 

Skinresurfacing
Wat is het verschil tussen een PEELING en SKIN RESURFACING?
Een peeling, met bijv. fruitzuren of kruiden, peelt alleen de bovenste laag van je huid. Daardoor absorbeert 
je huid veel beter. Er worden ook vaak 'cosmeceuticals' ingezet. Cosmeceuticals zitten een beetje tussen 
cosmetica en farmaceutica in. Het ligt aan de kennis van de schoonheidsspecialist welke werkstoffen ze 
kiest om tot een optimaal resultaat te komen. Bij SKIN RESURFACING heb je 2-in-1: Je maakt de huid 
gladder en sluist via een zéér geavanceerd 'deliverysystem' werkstoffen d.m.v. zuurstof dieper in de huid. 

Met SKIN RESURFACING activeren wij de celdeling en door de werkstoffen gaan de cellen al meteen 
aan het werk. De jonge cellen worden als het ware geherprogrammeerd en je krijgt al op korte termijn 
huidverbetering. Het resultaat zal langer zichtbaar blijven. SKIN RESURFACING maakt de huid sterker, 
stralender en jonger en levert spectaculaire resultaten op. Je huid heeft géén downtime nodig, je kunt 
gewoon weer naar je werk etc. na de behandeling.

SKIN RESURFACING in  'Jip en Janneke' taal:
Tijdens de behandeling brengen wij actieve producten aan. Deze producten gaan als het ware als een 'lift' 
de huid in. Op iedere huidlaag 'stappen' de juiste werkstoffen voor die huidlaag uit en beginnen aan hun 
werk. Het unieke “lift”systeem van pHformula gaat tot in de onderste laag (de 5e laag) van de epidermis 
(opperhuid) Terwijl de traditionele peelingen  tot maximaal in de 3e laag van de epidermis komen. 

Er zijn 4 verschillende manieren van aanpak met pHformula :
• A.G.E.: vertraagt het ouder worden van de huid, maakt rimpels minder diep en geeft een jongere huid
• M.E.L.A.: Bij hyperpigmentatie als gevolg van overmatig zonnen, medicatie, hormonen etc.
• A.C:  Voor een huid met ernstige tot zeer enrstige acne  
• C.R:  Voor een chronisch rode huid zoals couperose. Maar óók voor rosacea!  

De rosacea huid wordt vaak met zware medicatie behandeld waardoor de weerstand van 
de huid achteruitgaat. CR Resurfacing geeft al meteen verbetering en is minder schadelijk 

• pHformula éénmalige kennismaking incl. gratis huidanalyse t.w.v. € 45,00      45 min. €  55,00
• pHformula Resurfacing                                      75 min. €105,00
• pHfromula N.E.C.K Treatment als extra bij een pHformula behandeling      30 min. €  35,00

Wil je graag een SKIN RESURFACING behandeling boeken? Boek dan óók een huidanalyse 
erbij met de OBSERVE 520x. Zo nemen we samen een kijkje IN je huid en kunnen we nóg 
beter adviseren en de juiste aanpak kiezen. Bij de pHformula behandelingen is een regel-
matige huidanalyse GRATIS.

Decléor Anti-Aging gezichtsbehandelingen
incl. eventueel epileren/harsen wenkbrauwen en rugmassage
• Prolagène Lift: Voor een verslapte huid met rimpels                 90 min.  € 73,00
• Prolagène Lift: Met intensieve bindweefselmassage d.m.v. cupping    105 min.  € 89,00

Biopeeling       
ANBOS gespecialiseerd Acne-specialist. Vergoeding vaak mogelijk. Kan óók op de rug!                
Reinigt,  zuivert,  versnelt celvernieuwing,  stimuleert de productie van collageen en elastine.          
• Biopeeling       60 min. €   79,50
• Kuur van 3x in max. 3 weken met GRATIS Decaar Oxygel    € 238,50
• Biopeeling in combinatie met Phytopeel    75 min.    € 105,00

Acnebehandeling
ANBOS gespecialiseerd Acne-specialist. Vergoeding vaak mogelijk.                                                   
• Acnebehandeling 45 min.     €   52,00  
• Acnebehandeling 60 min.     €   65,00

Tele-Go    
Voor het verwijderen van huidontsieringen zoals bloedblaasjes, fibromen (steelwratjes), 
couperose, spinnaevi, ouderdomsvlekjes en/of ouderdomswratjes.
• Instaptarief 0-15 min.                                      €   31,00
• Iedere verdere 5 min.      €     8,00 

Huidverjongend / Huidverbeterend

Dermapen-Microneedling 
Een micro-chirurgische needling behandeling die de huid aanzet zichzelf te herstellen door celdeling en 
aanmaak van nieuwe collageen- en elastinevezels, wat resulteert in een gladdere, jongere en gezonde huid.  
Het beste resultaat krijg je bij een kuur van 3 of 5 behandelingen. Bij een kuur van 3 behandelingen 
krijg je 10% korting en bij een kuur van 5 behandelingen krijg je 15% korting.

• Volledig gelaat en hals       75 min.  € 149,00
• Volledig gelaat en hals       
  incl. cocktail van ampullen met actieve werkstoffen waaronder hyaluronzuur 90 min. € 179,00
• Volledig gelaat        60 min. € 125,00
• Volledig gelaat        
  incl. cocktail van ampullen met actieve werkstoffen waaronder hyaluronzuur 60 min. € 155,00 
• Deelbehandeling (bijvoorbeeld rond de ogen of mond)     €   99,00

Dermaplaning-Pro
Al na één behandeling krijg je een stralende huid met een mooie 'glow'. We gebruiken een speciaal ont-
worpen 'mesje' waarmee we alle dode huidcellen en donsharen verwijderen. In combinatie met een bind-
weefselmassage d.m.v. cupping bereiken we een mooi resultaat. De behandeling bevordert de aanmaak
van collageen en elastine, maakt fijne lijntjes minder zichtbaar en werkt verhelderend op pigmentvlekken. 

• Dermaplaning-Pro Basis
Dermaplaning en Bindweefselmassage      60 min. € 69,00

• Dermaplaning-Pro Lifting 
Dermaplaning, Bindweefselmassage, Hyaluronserum en Collageen Vliesmasker  75 min. € 77,50

Bij kuur van 3 behandelingen 10% korting Bij kuur van 6 behandelingen 15% korting.

DS V-Line Collageendraden
Een nieuwe rimpelbehandeling zónder snijden, zónder injecties, zonder pijn,
zonder hersteltijd. De énige echte ORIGINELE Collageendraden van DS V-Line.
Ook zéér geschikt voor de mannenhuid!

De draden zorgen voor meer volume in je gelaat op plaatsen zoals:
Neuslippenplooi – Marionettenlijn – Voorhoofd – Wangen – Oogcontour – Mondcontour 
– Gelaat – Hals – Decolleté – Handen en in principe op het hele lichaam.

Collageendraden zorgen voor meer volume in het gezicht, de hals of de handenhuid. Normaal 
gesproken zouden collageendraden niet in je huid ingesluisd kunnen worden omdat collageen 
grootmoleculair is. Door het gebruik van een uniek stamcelserum wordt het collageen kleinmole-
culair en zakt als het ware in de huid. De huid wordt niet alleen “gevuld” maar het collageen zal de 
huidconditie ook verbeteren. 

Om een optimaal resultaat te bereiken van de collageendraadbehandeling is een kuurverband 
van minimaal 3 behandelingen om de 2 weken, en is raadzaam en 4 maanden nog een behande-
ling te ondergaan. Daarna zul je er minimaal 6 maanden plezier van hebben e.e.a. afhankelijk van je 
huidconditie. Is je huid in goede conditie dan zou het zelfs 8 maanden kunnen zijn. Na die tijd ga 
je gewoon voor een onderhoudsbehandeling. Onze voorkeur gaat uit naar een combi van needlen 
met collageendraden om een nóg beter resultaat te verkrijgen. 

De voordelen: Je blijft je natuurlijke uitdrukking behouden – Rimpels worden minder diep en/of 
lijntjes vervagen. – De behandeling is pijnloos – Er worden geen naalden gebruikt – Je huid hoeft 
niet te herstellen – Huidconditie verbetert – Natuurlijk alternatief voor Fillers. 
Tijdens een pHfromula-behandeling is het mogelijk enkele draden te leggen á €10,00 per draad

DS V-Line Collageendraden
• 1 zone bijv. Bovenlip (max. 5 draden. Extra draad + €10,00)                                          €  85,00
• 1 zone inclusief Dermapen (max. 5 draden. Extra draad + €10,00)                           €115,00
• 2 kleine zones (bijv. neuslippenplooi en marionettenlijn, max. 8 draden)                            €115,00        
• 2 kleine zones incl. Dermapen (bijv. neuslippenplooi en marionettenlijn, max. 8 draden) €165,00 
• 1 grotere zone (bijv. wangen, max. 8 draden. Extra draad + €10,00)                              €115,00
• 1 grotere zone incl. Dermapen  (bijv. wangen. Extra draad + €10,00)                         €165,00
• Gelaat óf Hals óf Handen (max. 12 draden. Extra draad + €10,00)                            €150,00
• Gelaat óf Hals óf Handen incl. Dermapen (max. 12 draden. Extra draad + €10,00)  €200,00
• Gelaat én Hals (max. 25 draden. Extra draad + €10,00)                   €225,00
• Gelaat én Hals incl. Dermapen (max. 25 draden. Extra draad + €10,00)          €325,00


