
 

Op tijd komen 
Bij Skin Care Vision krijgen alle klanten onze volle aandacht. Wij vragen u dan ook op tijd te komen voor uw afspraak. Dan is iedereen verzekerd van een 

ontspannen behandeling op het afgesproken tijdstip. Als u meer dan 10 minuten te laat komt voor uw afspraak, kunnen we u geen complete behandeling 
meer garanderen. We zullen de behandeling indien nodig inkorten, maar u betaalt wel het normale, afgesproken bedrag. Bent u zo laat dat we de 

behandeling helemaal niet meer kunnen uitvoeren, dan brengen wij u €35 per uur in rekening. 

Tarieven 

 
 

 

Intake gesprek nieuwe klant incl huidanalyse 60 minuten gratis 

1e bezoek? Kennismakingsbehandeling (Intake + huidanalyse+ behandeling)         90 minuten € 59,50 

     

Gezichtsbehandeling met Emotion  

Incl. wenkbrauwen bijwerken Iedere behandeling wordt aangepast op uw wensen  

60 minuten € 67,50 

Gezichtsbehandeling met Hydro Peptide  

Incl. wenkbrauwen bijwerken Iedere behandeling wordt aangepast op uw wensen  

60 minuten v.a. € 77,50 

     

Huidproblemen      

PH FORMULA SKIN TREATMENT huidverzorging  60  minuten € 79,00 

A.G.E. RESURFACING huidverjonging   

Intensieve peeling om rimpels rond de ogen, mond, hals en het decolleté sterk te verminderen 

60  minuten € 89,00 

A.C.N.E. RESURFACING huidproblemen  

Intensieve peeling voor de problematische, acne 

60  minuten € 89,00 

M.E.L.A. RESURFACING huidproblemen  

Intensieve peeling voor het vernietigen van pigmentophopingen en ouderdomsvlekken 

60  minuten € 99,00 

C.R. RESURFACING huidproblemen  

Speciaal ontwikkeld voor de gevoelige, couperose en rosacea huid 

60  minuten € 99,00 

E.Y.E.-B.A.R. – N.E.C.K. huidverjonging  90  minuten € 89,00 

I.N.S.T.A.N.T. LIFT huidverzorging  

Sterk liftende behandeling en verfijnt de huidtextuur 

60  minuten € 79,00 

V.I.T.A. C treatment Actieve  

Verjongingsbehandeling met peptide om lijntjes en rimpels op te vullen 

90    minuten € 91,50 

     

Extra te boeken bij behandeling:     

Modelleren van de wenkbrauwen (indien uw wenkbrauwen lange tijd niet zijn gedaan)   15 minuten € 15,00 

Verven van de wimpers of wenkbrauwen  15 minuten € 12,00 

Verven van wimpers & wenkbrauwen  15 minuten € 15,00 

Harsen bovenlip of kin 5 minuten € 8,00 

Harsen bovenlip & kin  10 minuten € 13,00 

Extra onzuiverheden verwijderen   10 minuten € 15,00 

     

Micro-Dermabrasie     

Intake gesprek  30 minuten Gratis 

Micro-Dermabrasie 45 minuten € 87,50 

Kuur van 5 behandelingen  1x per week € 599,00 

    

T-Away      

Intake gesprek  30  minuten Gratis 

T-Away  vanaf € 25,00 

    

Manicure/ Nagels       

Manicure behandeling 30 minuten € 22,50 

Vijlen en lakken 30 minuten € 17,50 

Bij aankoop van een kleur caption nagellak, Base en Topcoad worden de nagels GRATIS gelakt      

Parafinepakking   € 10,00 

Gellak Conversion 45 minuten € 24,50 

     

Make up MALU WILZ      

Dag make-up  vanaf € 35,00 

 


