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Prijslijst LPG Endermologie Gezicht
Klassieke behandelingen

Duur

Prijs

Intake, analyse, aanvullende behandeladvies en evaluatie
Wanneer op de dag van de intake een kuur wordt
afgenomen komen de kosten van de intake te vervallen.

30 min

€ 30,00

Losse behandeling gezicht
(behandelduur 20 minuten/ tijdsduur 30 minuten 1 zone)

30 min

€ 45,00

Losse behandeling gezicht
(behandelduur 35 minuten/ tijdsduur 45 minuten)

45 min

€ 65,00

Losse behandeling gezicht
(behandelduur 50 minuten/ tijdsduur 60 minuten)

60 min

€ 85,00

Behandelklepjes Endermolift

€ 25,00

Behandelkuur Gold
15 behandelingen, intake, analyse, aanvullend behandeladvies, behandelklepjes en eind evaluatie
t.w.v. € 85,00
3 maanden
Abonnement duur
1 termijn of in 2 termijnen
Betaling

Behandeltijd

Van

30 minuten
€ 760,00
45 minuten
€1060,00
60 minuten
€1360,00
Na de kuur betaal je de losse prijs of ga je over op een onderhoudsabonnement

Voor
€ 640,00
€ 925,00
€1210,00

Behandelkuur Platinum
Exclusief intake, behandelklepjes. Inclusief eindevaluatie. Onderhoudskuur
12 maanden
Abonnement duur (12 behandelingen, 1x per maand)
1x per maand
Betaling

Behandeltijd
30 minuten
45 minuten
60 minuten

€ 40,00 per behandeling,
per maand
€ 58,00 per behandeling,
Per maand
€ 76,00 per behandeling,
per maand

Algemene voorwaarden moeten gelezen worden en ondertekend zijn voor dat er gestart kan worden
met de abonnementen.
Betaling geschiet voor de 3e van de maand bij Platinum & Elite.
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Behandelkuur Elite
Exclusief intake, behandelklepjes.
Inclusief 8 behandelingen voor extra focus of tussentijds intensiveren inclusief tussen- &
eindevaluatie. Onderhoudskuur
12 maanden
Abonnement duur
22 behandelingen, 1x per maand + 8x zelf in te zetten
1x per maand
Betaling

Behandeltijd
30 minuten
45 minuten
60 minuten

€ 60,00 per behandeling,
per maand
€ 86,00 per behandeling,
Per maand
€ 113,00 per behandeling,
per maand

Juchheim cosmetica
Ter ondersteuning van de LPG behandelingen worden de producten van Juchheim geadviseerd.
Bij aankoop van een kuur/abonnement hebben wij een exclusieve actie

Product
Bij aankoop van 3 gezichtsproducten
(exclusief SOS liftingpen)

Ontvang gratis
Tonic t.w.v. € 27,95

Cadeautje? Onze cadeaubonnen zijn leuk om te geven en leuk om te krijgen!

Algemene voorwaarden moeten gelezen worden en ondertekend zijn voor dat er gestart kan worden
met de abonnementen.
Betaling geschiet voor de 3e van de maand bij Platinum & Elite.

