CLINIC
CHEMISCHE PEELS
Mesopeel Salicylic 20% €75,Voorbereidende peeling, geschikt voor alle huidtypes
Mesopeel Lactic 40% €95,Peeling met hydraterend effect, geschikt voor de
droge en gevoelige huid. Geeft verbetering van
couperose en rosacea.
Mesopeel Glycolic 50% €95,Deze peeling heeft een intensieve anti-aging werking,
voorkomt pigmentatieproblemen en acne litttekens.
Mesopeel Azelan €95,Combinatie peeling op basis van azelaïnezuur en
salicylzuur. Geschikt voor acne, mee-eters en
acnelittekens.
Mesopeel TCA Soft €120,Peeling op basis van trichloridezuur. Zeer geschikt
voor anti-aging, met als doel de cel vernieuwing
en collageen en elastine aanmaak te bevorderen.
Hydrateert de huid en bestrijdt rimpels.
Jessner peel €120,De Jessner peeling bestaat uit een combinatie van
melkzuur, salicylzuur en citroenzuur. Deze peeling
vermindert fijne lijntjes en rimpels, egaliseert de
huidskleur en werkt blekend op pigment. Ook is dit
type peeling geschikt voor acné aangezien het
ontstekingen voorkomt.

Mesopeel Melanostop €95,Combinatie peeling bestaande uit azelaïnezuur, resorcinol
en fytinezuur. Peeling voor lichte/oppervlakkige pigmentatie
t.g.v. zonschade. Geschikt voor alle huidtypes.
Mesopeel Melanoplus €120,Diepte combinatiepeeling (TCA, kojinezuur, ferulazuur en
bexaretinylcomplex). Deze peeling is inzetbaar bij
pigmentatiestoornissen. Dit type peeling is niet geschikt
voor donkere huidtypes.
Cosmelan peel €700,De Cosmelan behandeling van het merk Mesoestetic is een
depigmentatiebehandeling. Deze medische behandeling is
inzetbaar bij huidtype 1 t/m 6. De behandeling zorgt ervoor
dat het hormoon dat de kleur van het pigment produceert
wordt afgeremd. De Cosmelan behandeling bestaat uit 3
behandelingen door de huidtherapeut. Vervolgens wordt
de behandeling thuis voortgezet met producten. Deze
producten zitten bij de prijs inbegrepen.
Happy peel vanaf €200,Happy peel is een speciale, medische TCA-peeling voor de
intieme zone. De peeling zorgt ervoor dat de huid in de
intieme zone en oksels gladder en lichter wordt. Ook
verstevigt het de huid en verbetert de gehele huidconditie.

ACNE BEHANDELINGEN

COAGULATIE THERAPIE

Acne dieptereiniging €65,De acné behandeling richt zicht op de reiniging
van de huid. Het doel van deze behandeling is
het overschot aan talg verwijderen. Hierdoor
worden de ontstekingen zoveel mogelijk
voorkomen en worden de huidige ontstekingen
verwijderd zonder littekenvorming te creëren.

Coagulatie therapie is het verwijderen van op de huid
gelegen oneffenheden doormiddel van elektrode.
Middels coagulatie therapie kunnen onder andere
steelwratjes en fibromen verwijderd worden.

Acne dieptereiniging + peeling €120,Na het reinigen van de huid kan een peeling
worden aangebracht op de huid. De peeling
is een cocktail van verschillende zuren die
een talg-oplossende werking hebben. Door
deze peeling wordt de talgproductie vertraagd.

1 tot 3 plekjes €35,3 tot 5 plekjes €50,5 of meer: in overleg

MICRONEEDLING

MESOTHERAPIE

Microneedling therapie Goldpen
Microneedling therapie is een behandelmethode
waarbij met behulp van een speciale naaldtechniek
miscroscopisch kleine gaatjes in de huid gemaakt
worden. Het doel is om gecontroleerde
beschadigingen onder het huidoppervlak te maken.
Door de prikkeling van het onderhuidse bindweefsel
wordt de huid gestimuleerd tot de aanmaak van
nieuwe cellen en wordt er collageen en elastine
aangemaakt om de huid te repareren. Deze
behandeling is zeer geschikt voor de behandeling
van fijne lijntjes, acne-littekens, pigmentatie en
vergrote poriën.

Mesotherapie middels de MCT Injector (Meso-gun)
zorgt voor verbetering van de huidkwaliteit. Daarnaast
is het ook inzetbaar bij haarverlies. De vloeistoffen die
doormiddel van een minuscuul naaldje geïnjecteerd
worden zijn op basis van de huidindicatie afgestemd.

Prijs losse behandeling €125,Pakketprijs van 3 behandelingen €350,Pakketprijs van 6 behandelingen €500,-

Prijs losse behandeling €150,Pakketprijs 5 behandelingen incl. shampoo & lotion €675,-

*Bovenstaande prijzen gelden voor behandeling in het
gelaat. Andere gebieden prijs op aanvraag.

Mesotherapie Mesohair
Het doel van mesotherapie op de hoofdhuid is het
tegengaan van haarverlies en stimulatie van nieuwe
haargroei. Door het injecteren van vitamines en
mineralen rondom de haarfollikels wordt nieuwe
haargroei gestimuleerd, bestaande haren worden dikker
en steviger en haarverlies wordt tegengegaan.

Mesotherapie Skinbooster
Het doel van de mesotherapie op het gelaat is het stimuleren
van collageen en elastine. Dit wordt bereikt door de
verschillende vitamines en hyaluronzuur die worden
geïnjecteerd. Deze behandeling is inzetbaar voor fijne
lijntjes, volumeverlies, droge huid en pigmentatiestoornissen
Pakketprijs 3 behandelingen €400,Pakketprijs 5 behandelingen €650,-

