
 

Prijslijst Majel 2023 
 
 
Consult 
 
Cosmetisch intakegesprek        € 50,- 
  
 
 
 
Bioptexcisie benigne aandoeningen: 
 
Bioptexcisie met hechting        € 100,- 
Bioptexcisie met hechting, iedere volgende sessie     € 75,- 
 
 
(Shave)Excisie benigne aandoening 
 
(Shave)Excisie benigne aandoening       € 250,- 
(Shave) Excisie benigne aandoening, iedere volgende sessie   € 100,- 
 
 
 
 
         
Huidtherapeutische behandelingen 
Alle onderstaande prijzen zijn per behandeling! 
 
Acne behandeling  algemeen (indien nodig oppervlakkige peeling) 
Per behandeling (30 minuten)       € 55,- 
Acne behandeling algemeen in combinatie met medium/diepe peeling   
Per behandeling         € 80,- 
         
Oppervlakkige peeling bij hyperpigmentatie/huidverbetering   € 55,- 
Medium/diepe peeling bij hyperpigmentatie/huidverbetering   € 80,- 
 
TCA peeling bij hyperpigmentatie/huidverbetering     € 125,- 
 
 
Vaatlaser 
 
Enkele spider          €50,- 
Vaatjes op de neus/neusvleugels          €75,- 
Laserbehandeling vaatjes beide wangen      €100,- 
Beenvaatjes          € 125,- 
 



 
Pigmentplekken (laser) 
 
Pigmentvlek   (enkele)        € 50,- 
Pigmentvlekken  tot 5 stuks        € 75,- 
Pigmentvlekken tot 10 stuks        €100 
Pigmentvlekken meer dan 10 stuks       Vanaf  €125 
 
 
Micro-Needling d.m.v. DermaPen4 
 
Klein gebied (litteken, deel gelaat)       €75,- 
Gelaat           €125,- 
Gelaat inclusief hals         €150,- 
Handruggen           €100,- 
Toeslag DP peeling in combinatie met Micro-needling    €15,- 
 
Behandeling benigne huidaandoeningen (ouderdomswratten en skintags) met stikstof  
 
Enkele            € 50,- 
Tot 5 stuks          € 75,- 
5-10 stuks          € 100,- 
> 10 stuks           vanaf € 125,- 
 
 
Curettage of shave excisie benigne aandoeningen (ouderdomswratten en skintags) 
 
Enkele           € 55,- 
Tot 5 stuks          € 80,- 
5-10 stuks          € 110,- 
> 10 stuks           vanaf € 140,- 
 
Xanthelasmata/syringomen behandeling met trichloorazijnzuur 
 
1e behandeling         €  100,- 
Vervolgbehandeling         €  65,- 
 
Xanthelasmata, behandeling met Co2-laser 
 
1e behandeling         € 150,- 
Vervolgbehandeling         € 100,- 
 
 
 
 
 
 



CO2 Fractional laser, behandeling rimpels 
 
Kraaienpootjes/kin/bovenlip        € 100,-  
Bovenlip en kin         € 175,- 
Wangen en kin         € 300,- 
Gehele gelaat          € 400,- 
 
CO2 Fractional laser, behandeling littekens 
 
Klein gebied          € 150,- 
Middel  gebied         € 200,- 
Groot gebied          € 300,- 
 
Camouflagetherapie 
 
1e consult kleurbepaling en productkeuze + 2e consult    €100,- 
training product aanbrengen (exclusief producten)   
 
Laserontharing   
 
Bovenlip         vanaf €  50,- 
Kin           vanaf € 60,- 
Gelaat compleet         vanaf € 250,- 
Wangen         vanaf € 100,- 
Hals          vanaf € 100,- 
Bakkebaarden         vanaf € 60,- 
Bikinilijn          vanaf € 150,-  
Onderbenen          vanaf € 300,- 
Hele benen          vanaf € 750,- 
Oksels           vanaf € 100,- 
Bovenarmen          vanaf € 200,- 
Onderarmen         vanaf € 200,- 
Hele arm          vanaf €300,- 
Rug           vanaf € 300,- 
Borst          vanaf € 200,- 
Buik en borst          vanaf € 300,- 
Handen          vanaf € 60,- 
Tepelhof          vanaf € 50,- 
Billen           vanaf € 300,- 
Bilnaad          vanaf € 100,- 
 
 

Alle behandelingen dienen direct na de behandeling contant of per 
pin betaald te worden. 



 
 

 


