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Cosmetische behandelingen 
Meeste behandelingen incl. LPG Endermologie bindweefselmassage. 

Duur   Prijs  
Behandeling in overleg       60 min   in overleg  
(wij kijken samen wat je huid nodig heeft per keer)  
 
Summer Glow Treatment*       45 min   €65,00  
(reiniging, scrub, basis bindweefsel massage LPG,  
bio hydra masker & dagverzorging)  
 
After Summer Treatment**       45 min   €65,00  
(reiniging, LPG peeling, basis bindweefsel massage LPG,  
Bio hydra masker & dagverzorging)  
 
Pumpkin Booster        45 min   €67,00  
(reiniging, glans behandeling LPG, pumpkin masker, Serum  
& dagverzorging)  
 
Perfect gift treatment        30 min   €57,00  
(reiniging, scrub, peeloff mask & dag verzorging)  
 
Celebrate your skin        45 min   €77,00  
(reiniging, scrub, basis bindweefselmassage LPG,  
peeloff mask, serum & dagverzorging)  
 
Take care of yourself        60 min   €97,00  
(reiniging, scrub, klassieke bindweefselmassage LPG,  
peeloff masker, serum, olie & creme)  
 

De Revive Skin Specials zijn behandelingen met onze exclusieve producten Dr. Juchheim. 
Dé effect cosmetica met aantoonbaar resultaat op langere termijn, maar zorgen ook voor direct 

zichtbaar effect na de behandeling! 
Geen hormonen, parabenen of paraffine en dierproefvrij. 

 
Revive Gold         45 min  €90,00  
(reiniging, zuurstof behandeling (LPG), gold masker, serum &  
exclusieve verzorging)  
 
Revive Platinum        60 min   €115,00  
(reiniging, anti-aging of re-aging behandeling (LPG), peeling,  
lifting mask in combinatie met gold masker, serum &  
exclusieve verzorging)  
 
Revive Elite         75 min   €140,00  
(reiniging, celregeneratie behandeling (LPG), express  
Behandeling (LPG), peeling, lifting mask in combinatie met  
gold masker, serum & exclusieve verzorging)  
 
*Alleen te boeken tussen 1 juni tot 1 september.  
**Alleen te boeken tussen 1 september tot 1 november. Bij alle behandelingen kunnen 
wenkbrauwen gratis geëpileerd en geverfd worden.  
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Speciaal Cosmetische Behandelingen 

Deze behandelingen zijn effectief en doeltreffend tegen huidveroudering. 
Zorg voor een Glow op je huid en werk om je huid weer in balans te krijgen. 

In kuurverband zijn de resultaten nog beter te ervaren. 
 

Behandeling Duur Prijs  
Peeling - Mild         30 min   €100,00  
Peeling – zwaar (TCA/Jessner)       30 min   €115,00  
   
SkinPen Microneedling       60 min   €195,00 
SkinPen kuur 3 behandelingen heel gezicht (€175 per behandeling) 60 min  €525,00 
SkinPen kuur 3 behandelingen heel gezicht (€150 per behandeling) 60 min  €900,00 
  
 


