BEHANDELINGEN
onze prijzen

HARSEN & ELEKTRISCH ONTHAREN
HARSEN
Behandelingen
Bovenlip
Kin
Bovenlip en kin
Hals
Bakkebaarden
Gezicht totaal
Gezicht & hals

€13
€13
€23
€34
€16
€55
€73

Oksels
Armen totaal
Onderarmen
Bovenarmen

€25
€55
€29
€29

Onderbenen
Bovenbenen
Boven & onderbenen
Boven- & onderbenen & hele schaamstreek

€37
€45
€65
€100

Buik
Borstkas
Buik & borstkas
Rug
Nek
Schouders
Rug, nek & schouders

€40
€34
€72
€50
€25
€34
€100

Billen
Bilnaad
Bikinilijn
Hele schaamstreek
Hele schaamstreek & oksels
Voeten & tenen

€34
€25
€39
€52
€72
€31

ELEKTRISCH ONTHAREN Haarzakje verhitten met een naaldje
15 minuten
30 minuten
45 minuten

€34
€55
€70

DEFINITIEF ONTHAREN
DEFINITIEF ONTHAREN IPL & ENZYMGEL Lichtpulsen / ontharingsgel
Behandelingen
Bovenlip
Kin
Hals
Bakkebaarden
Gezicht totaal
Gezicht & hals
Oksels
Armen totaal
Onderarmen
Bovenarmen

Kuur prijs p.b. kuur 7 keer Per behandeling
€273
€47
€39
€329
€56
€47
€476
€82
€68
€329
€56
€47
€735
€126
€105
€910
€156
€130
€72
€206
€130
€130

€504
€1442
€910
€910

€91
€258
€173
€173

Onderbenen
€171
Bovenbenen
€212
Boven- & onderbenen & hele schaamstreek €377

€1197
€1484
€2639

€214
€266
€472

Buik
Borstkas
Buik & borstkas
Rug
Nek
Schouders
Rug, nek & schouders

€171
€171
€253
€253
€69
€105
€371

€1197
€1197
€1771
€1771
€483
€735
€2597

€214
€214
€317
€317
€85
€132
€464

Billen
Bilnaad
Bikinilijn
Hele schaamstreek
Bikinilijn & oksels
Hele schaamstreek & oksels
Voeten & tenen

€130
€72
€89
€105
€130
€146
€101

€910
€504
€623
€735
€910
€1022
€707

€163
€91
€111
€132
€163
€183
€127

VERGOEDING DEFINITIEF ONTHAREN
Als u aanvullend verzekerd bent, wordt IPL en elektrisch ontharen in het gezicht
in de meeste gevallen en afhankelijk van uw verzekeringspakket geheel of
gedeeltelijk vergoed. Vraag uw zorgverzekeraar naar de polisvoorwaarden.

SCHOONHEIDSBEHANDELING

SCHOONHEIDSBEHANDELINGEN U kunt ook zelf een behandeling samestellen
Klassieke 60 minuten

€63

Complete + massage 80 minuten

€75

Reiniging, scrub, epileren, harsen bovenlip en kin, oneffenheden verwijderen, masker en creme.

Reiniging, scrub, epileren, harsen bovenlip en kin, oneffenheden verwijderen,
massage, masker, serum en creme.

Deluxe + massage + luxe producten 90 minuten

€95

Uitgebreide C-ME Skincare behandeling met peeling 90 minuten

€145

Reiniging, enzym peeling , epileren, harsen bovenlip en kin, oneffenheden verwijderen,
massage, ampul, masker, oogcreme en creme (luxere producten passend bij uw huid).
Oppervlaktereiniging, exfoliatie, dieptereiniging, masker, nek- en schoudermassage,
epileren en creme + suncare (C-Me producten)

WENKBRAUWEN
Epileren
Wenkbrauwen modelleren
Verven of epileren (tijdens behandeling)
Epileren & verven wenkbrauwen
Verven wenkbrauwen of wimpers
Verven beide

MASSAGE
€16
€21
€14
€28
€16
€28

Massage (Zie website voor keuze massage)
€37
30 minuten
€63
60 minuten
€75
75 minuten
Access Bars & Reiki
60 minuten

€65

ACNE
Onzuiverheden verwijderen 30 minuten
C-ME Skincare behandeling - acne 45 minuten
Fruitzuurpeeling 60 minuten
Thermage acnelittekens
Microdermabrasie

Per behandeling €42
Per behandeling €55
Per behandeling €95
Per behandeling €95
Per behandeling €96

VERGOEDING ACNE
Als u aanvullend verzekerd bent, wordt acne in het gezicht in de meeste gevallen
en afhankelijk van uw verzekeringspakket geheel of gedeeltelijk vergoed.
Vraag uw zorgverzekeraar naar de polisvoorwaarden en boek een gratis
consult voor de mogelijkheden.

FIGUURCORRECTIE
THERMAGE Verstevigen van de huid - striae & cellulitis
Decolleté, borst, buik, lovehandles, zadeltassen, bovenarmen, billen,
dijen buitenkant, dijen binnenkant of kuiten (per onderdeel behandeld)

Per behandeling €95

Kuur 6 keer €560

Kuur 10 keer €906

CAVITATIE Vetcellen verwijderen
Buik onder navel, buik boven navel, dijen binnen of buitenkant, binnenkant knieën,
lovehandles, zadeltassen, billen, bovenarmen of kuiten (per onderdeel behandeld)

Per behandeling €95

Kuur 6 keer €560

Kuur 10 keer €906

UNIVERSAL CONTOUR WRAP Centimeters verliezen
Per behandeling €91

Kuur 3 keer €258

LYMFEDRAINAGE Figuurcorrectie,
Eerste keer
Per keer
10 keer
Extra crème pakking voor lifting, vetverbranding of vermoeidheid

€29
€39
€339
€9

COMBINATIEPRIJS
Lymfedrainage + thermage lichaam
Lymfedrainage + cavitatie
Lymfedrainage + mesotherapie

Gratis intakegesprek 30 minuten
Tijdens het kennismakingsgesprek nemen wij met u uw klachten en/of wensen
door. Samen met de specialist wordt er een persoonlijk behandelplan gemaakt.
Het is een vrijblijvend gesprek en mocht u toch overwegen om het niet te gaan
doen dan zit u aan niks vast. Wij denken graag mee over het financiële plaatje,
zo bieden wij een kuur aan met korting en kunt u bij ons in termijnen betalen.

€121
€121
€121

HUIDVERJONGING & HUIDVERBETERING
PERFECT SKIN Microdermabrasie, thermage, mesotherapie en cryolifting
60 minuten
90 minuten

Per behandeling €95
Per behandeling €136

Kuur 6 keer €545
Kuur 6 keer €780

THERMAGE GEZICHT Verstevigen van de huid
Gezicht
Hals
Decolleté
Decolleté & hals
Gezicht, decolleté & hals

Per behandeling €95
Per behandeling €50
Per behandeling €50
Per behandeling €95
Per behandeling €158

Kuur 6 keer €545
Kuur 6 keer €287
Kuur 6 keer €287
Kuur 6 keer €545
Kuur 6 keer €906

MESOTHERAPIE Hyaluron insluizen zonder naalden
Gezicht

Vanaf €44
€33
€54

Cosmetics lips boven of onderlip 2ml
Cosmetics lips boven & onderlip 2ml x2

HUIDVERJONGENDE BEHANDELING Huidverbetering
Fruitzuur 60 minuten
Reiniging, Aha pads, fruitzuurpeeling, voedingstof voor de huid,
anti-age masker, creme + suncare (Dalton producten)

Uitgebreide C-ME Skincare behandeling met peeling 90 minuten
Oppervlaktereiniging, exfoliatie, dieptereiniging, masker,
nek- en schoudermassage, epileren en creme + suncare (C-Me producten)

€95

€145

IPL HUIDVERJONGING Anti-aging
Frons wenkbrauwen
Bovenlip
Kraaienpootjes
Voorhoofd
Gezicht totaal
Hals
Decolleté

Per behandeling €44
Per behandeling €55
Per behandeling €80
Per behandeling €106
Per behandeling €158
Per behandeling €106
Per behandeling €106

Kuur 7 keer €245
Kuur 7 keer €300
Kuur 7 keer €448
Kuur 7 keer €595
Kuur 7 keer €889
Kuur 7 keer €595
Kuur 7 keer €595

OVERIGE BEHANDELINGEN
CONSULT
Gratis

Intakegesprek 30 minuten

VERWIJDEREN ONEFFENHEDEN
(Steel)wratjes, spider naevus, gerstekorrels & goedaardige bultjes

SCHIMMELNAGELS IPL
1 voet per behandeling
2 voeten per behandeling

Vanaf €40

TANDEN BLEKEN
€67
€93

3 X 14 minuten

€105

MICRODERMABRASIE Intensieve peeling die de dode huidcellen verwijdert
Gezicht
Gezicht & hals
Hals & decolleté

Per behandeling €96
Per behandeling €116
Per behandeling €96

Kuur 10 keer €856
Kuur 10 keer €1034
Kuur 10 keer €856

COUPEROSE & ROSACEA
Wangen IPL/CMP behandeling
Spider naevus verwijderen

SMARTPULS EMMEN

Heeft u vragen?
Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend advies.
T. 06 25442244 (Bellen & Whatsapp)
E. info@smartpulsemmen.nl
Meer informatie: www.smartpulsemmen.nl
Adres: Weerdingerstraat 42b, 7815 SC Emmen

€80
Vanaf €40

VOORDEEL
VOORDEEL MET SMARTPULS
Bij Smartpuls Emmen denken wij graag met u mee over de kosten van
onze behandelingen. Het volgende kunnen wij u bieden:
• Vergoeding zorgverzekeraar, vraag uw zorgverzekeraar naar de polisvoorwaarden.
• Wij maken een persoonlijk behandelplan.
• U kunt de behandelingen in termijnen betalen.
Meer informatie: www.smartpulsemmen.nl/voordeel-met-smartpuls/

BOTOX & FILLERS DermaClinic
De cosmetisch arts van DermaClinic is één keer per maand bij ons aanwezig voor
consult en/of behandeling. Door onze samenwerking kunt u bij ons ook gebruik
maken van de behandelingen van DermaClinic op het gebied van injectables.
Professioneel advies nodig? Vraag dan een gratis consult aan!
Meer informatie: www.smartpulsemmen.nl/dermaclinic/

PERMANENTE MAKE-UP Anneke de Groot
Permanente make-up is een tatoeage techniek die voor medische en cosmetische
toepassingen gebruikt worden. Bij cosmetische toepassingen kunt u denken aan
de wenkbrauwen, lippen en/of eyeliner. Bij medische toepassingen kunt u denken
Professioneel advies nodig? Vraag dan een gratis consult aan!
Meer informatie: www.smartpulsemmen.nl/permanente-make-up/

SAMENWERKING MET SPECIALISTEN
Smartpuls werkt samen met specialisten. Benieuwd naar ons aanbod, bekijk
onze website voor meer informatie: www.smartpulsemmen.nl

