Prijslijst 2022*
Huidtherapie

Uw huid,
Onze zorg!
Huidtherapie

Zweetpoli

Consult				€ 35

Acnetherapie1

Behandeling tegen zweetoksels1
€ 55
€ 65
€ 95

Huidreiniging (30 min.)		
Dieptereiniging incl. peeling (30 min.)
Dieptereiniging incl. peeling (45 min.)

Peelings 1,4
€ 95
€ 95
€ 100

Milde peeling			
Combinatie peeling			
Intensieve peeling (Jessner peeling)

Microneedling1
Microneedling gebied klein		
Microneedling gebied middel
Microneedling gebied groot
Microneedling incl. peeling

€
€
v.a. €
v.a. €

1e miraDry behandeling		
2e miraDry behandeling		
No-show tarief			

€ 1495
€ 995
€ 375

In verband met de benodigde tijd van zowel de
specialist als medische ondersteuning, geldt voor
een miraDry behandeling een no-show tarief. Indien
u te laat of niet afzegt (minimaal 24 uur voor de
behandeling), zijn we genoodzaakt dit tarief bij u
in rekening te brengen.

80
95
140
175

Behandelingen verzekerde zorg2
Oedeemtherapie			
Littekentherapie			
Camouflagetherapie
          v.a.  € 49,50

1. Vermelde prijzen zijn per behandeling.
2. Prijs afhankelijk van uw zorgverzekeringspolis / Oedeemtherapie kan bestaan uit de volgende behandeling: compressietherapie, manuele lymfedrainage,lymfetaping.
3. Grijze, blonde of rode haren zijn niet met lasertherapie te behandelen.
4. Milde peeling of combinatie peeling bestaan uit: glycolzuur peeling en/of salicylzuur peeling.

Lasertherapie
Consult				 €

35

Elektrische epilatie (grijze, blond of rode haren)

Ontharen gelaat 1,3
Wenkbrauwen			
Oren				
Bovenlip, kin of bakkebaarden		
Jukbeenderen			
Bovenlip en kin			
Hals				
Wangen				
Volledige gezicht			
Gezicht en hals			

€
€
€
€
€
€
€
€
€

55
60
65
75
95
100
105
180
195

v.a. €

35

Roodheid/Bloedvaatjes gelaat1
Spider 1-3 stuks			
Couperose/Rosacea gebied klein
Couperose/Rosacea gebied middel
Couperose/Rosacea gebied groot v.a.
Haarvaatjes benen (30 min.)

€ 75
€ 95
€ 125
€ 175

v.a. € 350

Pigmentvlekken1

Ontharen lichaam1,3
Streepje buik of tepelhof		
Bilspleet				
Billen				
Oksels				
Bikinilijn klein			
Bikinilijn middel			
Bikinilijn groot / gehele schaamstreek
Onderarmen incl. ellebogen		
Bovenarmen			
Gehele armen			
Buik				
Decolleté				
Borst man			
Schouders en nek			
Onderbenen			
Bovenbenen			
Gehele benen			
Gehele rug			

Elektrisch epileren (per 15 min.)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

75
80
150
90
90
105
140
150
150
185
165
125
180
200
200
250
395
325

Pigmentvlekken gebied klein		
Pigmentvlekken gebied middel		
Pigmentvlekken gebied groot

* Aan deze prijslijst kunnen geen rechten worden ontleend, is onder voorbehoud van eventuele prijswijzigingen en geldig vanaf 1-2-22
* Indien BTW van toepassing is op de behandelprijs, zijn de vermelde prijzen inclusief BTW

€ 95
€ 125
v.a. € 175

Heeft u vragen?
Heeft u nog vragen of suggesties
dan kunt u contact opnemen met DermaPark,
telefoonnummer: 0413 - 24 20 90 of voor meer
informatie kijken op onze website.
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