
Prijslijst
De prijzen voor de behandelingen vindt u in het onderstaande overzicht. Mocht u vragen hebben, 

neem dan gerust contact met ons op! Als u een kuur boekt krijgt u 10% korting 

Gezichtsbehandeling  € 60,00 
Een uitgebreide reiniging, peeling, het verwijderen van onzuiverheden, epileren van de 

wenkbrauwen, masker, verzorgende dagcrème en een heerlijke massage ben je even helemaal 

weg in dromenland. 

*Foot massage incl. foot masker extra €15,00

HUIDVERBETERENDE BEHANDELINGEN: 

CARBOXY C02  Vanaf €77,50 
Een behandeling met een kooldioxide gel die de doorbloeding stimuleert waardoor er meer 

zuurstof in het bloed en de cellen komt. Resultaat: aanmaak collageen en elastine. Het geeft een 

liftend effect. 

Carboxy C02 is ook te boeken i.c.m. een behandeling van dermaplaning, microneedling en turtle 

pin.

DERMAPLANING  € 72,50 
Exfoliatie van de huid en tevens worden de donshaartjes verwijderd d.m.v. een steriel chirurgisch 

mesje. Versnelde celdeling met als resultaat een gladde, egale huid met vermindering van lijntjes, 

pigmentvlekken .

PEELINGS vanaf € 65,00 
Glow Peel ( anti-aging, acne) 

Clear Peel (acne) 

Brightning (pigmentvlekken) i.c.m Melano spot peel €89,00 

Bio Green Peel €89,00 

R-3 Thera Peel vitamine A peeling € 69,00 

PD-13 Acne peeling i.c.m rood licht therapie € 95,00

MICRONEEDLING  € 99,00 

TURTLE PIN vanaf € 79,00 

HYDRAFACIAL I.C.M. BEHANDELING € 77,50

Waxen 
Kin/bovenlip  € 15,00
Wenkbrauwen en epileren € 18,50



Verven 
Wimpers € 10,00 

Wenkbrauwen € 15,00 

Wimpers + Wenkbrauwen € 20,00

IPL/ LASER

Droomt u ook van gladde benen, oksels, bikinilijn en een verzorgd haarvrij lichaam? IPL/laser is 

de oplossing voor het definitief ontharen van ongewenste haargroei. Ik werk met de beste 

apparatuur en nieuwste technologie om effectief te kunnen behandelen. U ervaart al direct 

resultaat na slechts één behandeling. Door deze nieuwe en zeer veilige technologie zijn we in 

staat om in een zeer korte tijd effectief resultaat te behalen. Met slechts 6 – 10 behandelingen 

bent u van uw haren af. U ervaart al direct resultaat na slechts één behandeling.

IPL / LASER

Gezicht 

Bovenlip € 22,50 /  € 25,00

Kaaklijn € 22,00 

Wangen € 20,00

Wenkbrauwen tussenstuk € 17,50

Volledig gezicht € 57,50

Lichaam 

Oksels € 35

Nek € 22,00

Hals € 30

Buik € 55

Borsten € 35

Bikinilijn € 45

Bikinilijn volledig € 65

Onderbenen € 100

Bovenbenen binnenkant € 50 

Bovenbenen geheel € 100

Bovenbenen volledig € 180

Onderrug € 60 

Bovenrug € 50

Rug volledig € 95

Schouders € 40

Volledige rug en schouders € 125

Bovenarmen of onderarmen € 50

Volledige armen € 85

Handen € 25,00

HEB JE NAAR AANLEIDING VAN DE PRIJSLIJST NOG VRAGEN? NEEM GERUST CONTACT MET ONS OP!

Lieve Beauty groetjes

PM Cosmetics - Brabantlaan 60 5262 JJ VUGHT - Email: permanentmooi@icloud.com

Je kunt ons ook volgen op Facebook en Instagram PM COSMETICS

mailto:permanentmooi@icloud.com

