
Openingstijden:  

9.30 uur tot 18.00 uur 

Even weken geopend op woensdag, don-

derdag en  vrijdag; 

Oneven weken geopend op maaandag, 

dinsdag en woensdag. 

 

Permanente make-up / Microblading                            
wenkbrauwen                                       € 335,00                              
wenkbrauwen verlengen                                      € 235,00  
eyeliner boven                                       € 225,00 
eyeliner onder                                       € 190,00 
eyeliner boven en onder                                      € 335,00 
eyeliner extra breed meerprijs                             €   50,00 
lipliner                                        € 365,00 
lippen inkleuren incl. liner                                    € 565,00 
3e extra behandeling (ook als het maar 1 puntje is)        €  75,00 
verdoving emla crème                          v.a       €  15,00 
 
PMU opfrissen per jaar 
Wenkbrauwen                                     €   85.00 
Eyeliner boven                                     €   85.00 
Eyeliner onder                                                    €   85.00 
Eyeliner onder+boven                             € 100.00     
alleen in dezelfde maand van het opzetten. 
iedere maand later + € 10,00 per maand 
 
PMU opfrissen elders gezet v.a.                      € 195,00 
maak tijdig een afspraak, ca. 2-3 maand   
van tevoren  

 

Q-switched ND YAG-laser 
verwijderen van tatoeages/ permanente 
make-up /couperose/  
pigmentvlekken                                           v.a.     € 100,00 
enkele pigmentvlekken                              v.a.     €  50,00 
collageenstimulatie                                     v.a.     € 125,00 
 
 

 

Meso-therapie                                                                                                 
Vitaminecocktail BOOST 
full face                              v.a. € 160,00  
full face en hals                             v.a. € 250,00 
decolleté               v.a.             € 150,00 
handen                                                                 € 145,00 
 

Meso-filling   1.1 mm met  
Mesogun                                          v.a.              € 295,00 
 
 

Bio wrinkle filling  natuurlijke rimpelcorrectie 
enkele rimpel                                  €   80,00 
zone                                   €  150,00 
verdoving             v.a.  €  15,00 
 
 

                       
 
Plasma2Medical 
ogen boven                          van €385   NU      € 299,00 
ogen onder                                 € 299,00 
kraaienpootjes                                  € 299,00 
- extra in een plasmabehandeling                         € 199,00  
bovenlip                   € 299,00 
- extra in een plasmabehandeling                                 € 199,00  
neuslippenplooi                                  € 299,00 
hals                               v.a.            € 375,00 
hals/wangen/ kaaklijn v.a.                               € 425.00  
nabehandeling (na 3 maanden)                      € 120,00 
Verdoving crème               v.a. €   15,00 
 

 

 
HIFU 
oog / wenkbrauwlift   € 350,00 
ogen onder                                   € 350,00 
ogen onder + kraaienpootjes                  € 425,00 
rond de ogen (incl. wenkbrauwlift)                      € 650,00              
bovenlip                    € 250,00 
bovenlip + neuslippenplooi                 € 450,00 
bovenlip + NL plooi + kin                  € 595,00 
Hals of kaaklijn, of onderkin, of wangen                                           
of voorhoofd                                                       € 425,00        
wangen + kaaklijn                  € 595,00 
wangen + kaaklijn + onderkin                          € 695,00 
andere combinaties op aanvraag 
 
AANBIEDING: 
gelaat            van € 1500                  NU           €  995,00 
gelaat+ hals van € 1750                     NU           €1250,00 
gelaat+hals+decolleté van €1 995    NU          €1500,00                                     
                                                          

 
 
           Cosmetisch Intituut Francine 

prijslijst 2022 
 
 

   Hifu gelaat + hals  / ogen  Plasma2Medical    

 

   www.facebook.com/francinelichtenvoorde 

              

cosmetischinstituutfrancine                                                                                                                              



 

Medik8 special  
 
Francine special facial                      v.a.       € 89.50 
( inkl. 20 min.PDT LED  Therapie light ) 
 
clarity facial ( zuiverend)                     v.a.       € 77,50 
deep hydrating facial (vocht)     v.a.       € 72,50 
calming facial  (gevoelige huid)           v.a.       € 72,50 
 
 
Peelings Medik8 
rewind peel anti aging                           v.a.      €   85,00 
clarity peel acne                                                v.a.      €   85,00 
even peel pigment                                                v.a.        €   85,00 
sensitive peel                                                v.a.        €   85,00 
universal peel                                                v.a.        €   85,00    
eye peel                       v.a .     €   60,00 
 
Alleen in behandeling 

verven wimpers                                   € 17,00  

verven wenkbrauwen                  € 15,00 

verven wimpers + wenkbrauwen                 € 24.50 

epileren/harsen wenkbrauwen                       € 15,00 

harsen lip                   € 15,00  

harsen kin                                  € 15,00  

harsen lip + kin                                  € 22,50  

harsen lip + kaaklijn                   € 25,00 

harsen lip + kaaklijn + wangen                  € 29.00  

                 

 

                                                                                   

Cosmelan 
pigment *                                   € op aanvraag                   
* prijs is afhankelijk van het aantal thuisproducten 
  
 

LED – therapie 
acne, huidverbetering en  
pigmentbehandeling  (incl. werkstoffen)             € 95,00 

LED – therapie onderhoud                   € 42,50 
 

Elektrisch ontharen 
elektrisch ontharen per minuut                   € 2,50 
  
 

Micro-needling gelaat 
micro-needling 0.5 / 1.0 mm                   € 150,00 
micro-needling 1.5 / 2.5 mm                   € 250,00 
dit zijn prijzen voor het gelaat. Andere delen op aanvraag.  
 
 
 
 

 
 
 
Dermabrasie dermagenesis   of 
Hydra dermabrasie  ev met zuren 
incl. nabehandeling / werkstoffen 
gelaat                                     €  95,00 
kuur van 4 behandelingen                   € 345,00 
gelaat met hals                                    € 120,00 

 
Huidoneffenheden verwijderen met  
T-Away/ Plasma2Medical 
steelwratjes, couperose, bloedblaasjes 
lipoma’s (vetbultjes), ouderdomsvlekken 
instapkosten                                   € 10.00  
daarna per minuut                   €   5.00 
extra verdoven met emla                   € 15.00 
 
 
 
 
 

IPL ontharen 
gelaat                                         € 100.00 
gelaat en hals                                        € 140,00 
lip                                         €   40,00 
kin                                           v.a.      €   45,00  
hals                                           v.a.      €   50,00 
bikinilijn standaard                                     v.a.      €   50,00 
bikinilijn uitgebreid                           v.a.      €   85,00 
bikinilijn volledig                                         € 155,00 
oksels                                            v.a.      €   52,50 
onderbenen                                         € 165,00 
bovenbenen                                         € 199,00  
borst of buik of bovenrug of  
schouders of onderrug                           v.a        € 100,00             
rug (volledig)                                        € 185,00 
onderarmen of bovenarmen                        €   87,50 
navellijn                          €   50,00 
 
wij zijn niet alleen bekwaam, maar ook bevoegd! 
en in het bezit van de diploma’s elektrisch  
epileren, IPL en LASER (ontharingstechnieken) en acné. 
Kijk voor vergoeding uw polis na of vraag aan de balie! 
 
 

IPL Skin Rejuvenation  
pigmentatie, couperose, huidverjonging. 
gelaat                                            € 100,00 
hals                                            € 65,00 
decolleté                            € 90,00 
lip                                            € 40,00  
kin                                            € 50,00 
wangen klein  (euro-grootte)                         € 50,00 
wangen groot                                           € 70.00 
voorhoofd                                           € 57,50 
 
Cominatie prijs:  
gelaat + hals                                                               €150,00 
Gelaat + hals + decolleté                                          €225,00 
 
spinneavus/  
pigmentvlekken                                        v.a.            € 25,00 
handen                                            € 65,00 
 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bent u verhinderd, bel of app dan minimaal 24 uur voor 
de geplande afspraak af. Dan kunt u gewoon een nieu-
we afspraak plannen zonder kosten. Zo niet, dan zal de 
verloren tijd in rekening worden gebracht. Ook indien u 
te laat komt en het niet mogelijk is de behandeltijd in te 
korten. 
 
 
 

 

In de strijd tegen huidveroudering, pigmentatie, 
littekens, striemen en grove poriën op gelaat, hals 
decolleté, handen en lichaam is er de DERMAROL-
LER voor thuis 

prijzen zijn onder voorbehoud van            

wijzigingen en drukfouten en gelden                                                 

per behandeling (behalve kuren).     
Niet vermelde prijzen op aanvraag.   


