
VANAF 01 . 10.22

TARIEVEN

INTAKEGESPREK

Tijdens een intakegespek overlopen we al jouw
vragen en bekijken we samen welk abonnement
het best aansluit bij jouw wensen, verwachtingen
en huid. 

Gratis

AFSLANKING

LPG ENDERMOLOGIE

LPG PAKJE

Eénmalige aankoop bij het opstarten van 
je LPG sessies. 

€25

OPSTART 
ABONNEMENT

Kom je op regelmatige basis langs? 
Dan schenken we je een extra voordeel.

10 + 1 Gratis 

30 MIN 

Ideaal voor 3 kleine zones of 
1 grote en 1 kleine zone.

€49

20 MIN

Ideaal voor 1 grote zone of 2 kleine zones

€39

ONDERHOUD
ABONNEMENT

Na het afronden van een abonnement adviseren
we onderhoudsessies LPG om je resultaten te
behouden. 

5 + 1 Gratis 

40 MIN

Ideaal voor 2 grote zones.

€59



CRYOSKIN
SLIMMING

Door middel van een thermische schok wordt
cryolipolyse bereikt. Op die manier worden de
vetcellen vernietigd en permanent afgevoerd.

€149

CRYOSKIN
TONING/ CELLULITE

Deze behandeling legt de focus op
huidverstrakking in plaats van afbraak van
vetcellen. 

€99

CRYOSKIN 

COMBO
 TONING/ CELLULITE

Op zoek naar snelle en blijvende resulaten? 
Dat kan door de twee verschillende methodes
van LPG Endermologie en CryoSkin Slimming
samen te brengen.

€137

ABONNEMENTEN

Wij adviseren altijd een abonnement voor
optimaal resultaat.

5 + 1 Gratis 

CRYOSKIN
KAAKVERSTRAKKING

De thermische schok leidt tot de dood van de
vetcellen en elimineert het hardnekkige en
plaatselijke vet in de kin.

€59

ABONNEMENTEN

Wij adviseren altijd een abonnement voor
optimaal resultaat.

5 + 1 Gratis 

COMBO 
SLIMMING

Op zoek naar snelle en blijvende resulaten? 
Dat kan door de twee verschillende methodes
van LPG Endermologie en CryoSkin Slimming
samen te brengen.

€187

COMBINATIEBEHANDELING 



STRIORT
TWEEDE SESSIE 

We behalen 75% eindresultaat na de tweede
sessie. Prijs is incl. thuisvezorgingsproducten
 twv €100.

€299
STRIORT 

EERSTE SESSIE

We behalen 50% eindresultaat na de eerste
sessie. Prijs is incl. thuisvezorgingsproducten 
twv €100.

€399

STRIORT
DERDE SESSIE 

We behalen 90% eindresultaat na de derde
sessie. Je betaald enkel de prijs van de
thuisvezorgingsproducten twv €100.

€100

STRIEMENBEHANDELING

VANAF 2 ZONES 10% KORTING

PERMANENTE LASERONTHARING

BOVENLIP
€40

KIN
€30

OKSELS
€70

BIKINILIJN
€55

VOLLEDIGE BIKINI
€95

ONDERBENEN
€105

VOLLEDIGE BENEN
€155

RUG
€185




