Alle prijzen zijn per behandeling
Richtlijn* aantal behandelingen donkere haren:
op een lichte huid 4 tot 6 behandeling, op een donkere huid minimaal 6 tot 10.
Grijze en blonde haren kunnen niet gelaserd worden, deze kunnen wel elektrisch geëpileerd worden.
*: dit is een indicatie, een gemiddelde van het aantal behandelingen ervaren in de praktijk. Door diverse omstandigheden kan een huid
anders reageren, wanneer dit bekend is, zal u mee gedeeld worden, dit is echter niet altijd te voorspellen..

Prijslijst laser ontharen diode laser en couperose behandeling diode laser**
**: v.a 1 augustus 2018
Bent u in behandeling bij een van de behandelaars het PMC Tilburg Noord? Geef dit even aan, u krijgt dan minimaal 10% korting op
onderstaande prijzen.

Definitief ontharen
Gelaat

€

Lichaam

€

Mondhoeken

€ 45,-

€ 120,- t/m 180,-

Bovenlip
Onderlip
Kin (va)
Kin en bovenlip
v.a.
Gelaat excl. Wenkbrauwen
Wangen incl jukbeen
Hals
Gelaat + hals
Wenkbrauwen

€ 65,€ 45,€ 65,€ 95,€ 180,€ 110,€ 110,€ 250,€ 55,-

Kaaklijn
Glabella/tussen de
wenkbrauwen
Nekharen
Bakkebaarden

€ 95,€ 65,-

Bikinilijn (tussen +/- 3 cm bovenbeen
en sliprand buikzijde)
bikinilijn
stringlijn
Brazilian style
Rug tot taille incl. schouders
Gehele rug incl. schouders
Schouders
Onderrug
Gehele rug zonder schouders
Totale rug + biceps bovenarmen
(rug, schouders, nek, bovendeel
bovenarmen)
Borst (man)
V-lijn borstbeen
Buik
Buik rond navel
Buik tussen slip en navel
Billen

€ 175,€ 85,€ 70,€ 235,-

v.a.
v.a.

€ 80,€ 65,-

Armen en benen

€

Bovenbenen (va)

€ 300,-

Onderbenen + knie (va)
Knieën
Hele benen
Bovenarmen
Onderarmen
Hele armen
Handen
Oksels

€ 300,€ 80,€ 550,€ 180,€ 150,€ 300,€ 105,€ 100,-

€ 120,€ 150,€ 180,€ 310,€ 395,€ 210,€ 210,€ 345,€ 474,-

€ 300,€ 130,-

Couperose behandelingen
Couperose gelaat (vanaf 2 vaatjes)
Neus
vanaf
Wangen
vanaf
Neus en wangen
vanaf
Kin
vanaf

€ 35,€ 65,€ 55,€ 95,€ 75,-

Vaatbehandeling benen

€ 80,-

vanaf

Atossa Huid- en Oedeemtherapie
Verdiplein 88-90
5049 NP Tilburg

06-36393993
info@atossahuidtherapie.nl

Voorlopig geen definitief adres
5275 BX Den Dungen

Bent u in behandeling bij een van de behandelaars het PMC Tilburg Noord? Geef dit even aan, u krijgt dan minimaal 10% korting op
onderstaande prijzen.

