Cosmetische Dermatologie Slingeland
Gezellenlaan 10, Doetinchem
(0314) 32 96 90

Prijslijst
Prijzen zijn per behandeling, inclusief BTW
Intakegesprek
Bij huidtherapeut of dermatoloog

€ 30,-

Indien u zich op het cosmetisch spreekuur laat behandelen, wordt het bedrag van het
consult in mindering gebracht op de kosten van de eerste behandeling.

Ontharen met IPL of laser (ND:Yag)
Gezicht
Gehele gezicht

€ 190,-

Bovenlip

€ 60,-

Kin

€ 60,-

Kin en kaaklijn

€ 90,-

Kin, kaaklijn en bovenlip

€ 135,-

Bakkebaarden

€ 90,-

Hals

€ 100,-

Nek

€ 100,-

Wenkbrauwen tussenstuk

€ 50,-

Neus

€ 75,-

Wangen

€ 90,-

Oorschelpen

€ 75,-

Lichaam
Rug

€ 300,-

Rug, incl. nek, schouders,
en deel bovenarmen

€ 400,-

Schouders

€ 220,-

Oksels

€ 130,-

Bovenarmen

€ 140,-
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Onderarmen

€ 140,-

Hele armen

€ 260,-

Handen/voeten

€ 100,-

Borst

€ 250,-

Tepelhof

€ 100,-

Navel

€ 90,-

Buik

€ 130,-

Bikinilijn

€ 90,-

Stringlijn

€ 150,-

Gehele schaamstreek

€ 175,-

Bilnaad

€ 90,-

Billen

€ 220,-

Bovenbenen

€ 275,-

Onderbenen

€ 230,-

Hele Benen

€ 480,-

Let op: Voor ontharen heeft u ongeveer 6 tot 8 behandelingen nodig. Na de vierde
behandelingen krijgt u 25% korting op de vervolgbehandelingen.

Vaatjes benen behandelen met laser (ND:Yag)
Extra klein (10 min.)

€ 75,-

Klein (15 min.): enkele vaatjes op 1 been

€ 110,-

Middel (20 min.): enkele vaatjes op 2 benen

€ 150,-

Groot (30 min.): meerdere zones bijv. 2 onderbenen

€ 220,-

Extra groot (45 min.): meerdere zones 2 benen

€ 300,-

Spataders scleroseren (wegspuiten)
(cosmetische indicatie)
Per behandeling

€ 180,-

Kleine behandeling (bijspuiten)

€ 90,-

steunkous

€ 25,-

2 steunkousen

€ 50,-
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Couperose behandelen met IPL of laser (ND:Yag)
Klein oppervlak spider

€ 50,-

Klein oppervlak (10 min.): neus

€ 75,-

Middelgroot oppervlak (15 min.): wangen

€ 120,-

Groot oppervlak (20 min.)

€ 150,-

Extra groot oppervlak (30 min.)

€ 220,-

Pigmentvlekken verwijderen met IPL
Extra klein

€ 50,-

Klein oppervlak (10 min.)

€ 75,-

Middel (15 min.): wangen of voorhoofd

€ 110.-

Groot oppervlak (20 min.): gelaat of decolleté

€ 150,-

Extra groot oppervlak: gelaat en decolleté

€ 220,-

Huidverbetering met peeling
Klein (10 min.): rondom mond of wangen

€ 40,-

Middel (15 min.): gelaat of hals of decolleté

€ 50,-

Groot (20 min.): gelaat + hals of decolleté

€ 75,-

Extra groot: gelaat + hals + decolleté

€ 100,-

Huidverbetering met laser (ND:Yag)
Deze behandeling wordt meestal vooraf gegaan door een peeling.
Klein (10 min.): rondom de mond/ogen

€ 75,-

Middel (15 min.): wangen of voorhoofd

€ 110,-

Groot (20 min.): gelaat of decolleté

€ 150,-

Extra groot: gelaat en decolleté

€ 220,-

Acne peeling
Middel (15 min.): gelaat

€ 50,-

Groot (20 min.): gelaat + hals of decolleté

€ 75,-

Extra groot: gelaat + hals + decolleté of rug

€ 100,-
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Acne behandeling: peeling en laser
Peeling gelaat en laser klein gebied (wangen of kin)

€ 100,-

Peeling gelaat en laser gelaat

€ 160,-

Acne(littekens) behandeling met CO² laser
Vanaf

€ 230,-

Verwijderen ongerechtigheden van de huid door dermatoloog
Goedaardige moedervlekken, steelwratjes, ouderdomswratjes, pigmentvlekken e.d.
10 min.

€ 105,-

20 min.

€ 180,-

30 min.

€ 250,-

Goedaardige tumor behandeling met CO² laser
Vanaf

€ 230,-

Huidverjonging met CO² laser
Klein gebied (<20 cm²)

€ 230,-

Middelgroot gebied

€ 350,-

Gehele gelaat

€ 500,-

Schimmelnagels (kalknagels) behandelen laser (ND:Yag)
Een behandeling van 1, 2 of 3 nagels
vanaf de vijfde behandeling van 1, 2 of 3 nagels
Een behandeling van meer dan 3 nagels
vanaf de vijfde behandeling van meer dan 3 nagels

€ 75,€ 50,€ 95,€ 65,-

Okselzweten behandeling met botox
Per behandeling
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