
1 
 

 

 

 
 

Prijslijst Rijnstate Cosmedisch Centrum 

 

 
 
Intake gesprek  
 
Eerste intake gesprek       gratis 
Tweede intake gesprek       €25 

 
Acnetherapie met Sebacia 
 
Per behandeling       €275 
 

Reinigende acne behandeling  
 
Per behandeling van +/- 30 min     €65 

 

Peelings 
 
Milde peeling        €85 
Middel diepe peeling       €105 
Diepe peeling        €190 

Retinol booster        +€15 
Met diepte reiniging       +€30 

 

Spot out behandeling pigment/Melasma (Toskani) 
 
Spot out kit + extra tube Maintenance crème    €410 

Spot out kit + voorbehandeling + extra tube Maintenance crème €460 
Maintenance crème       €125 

 

Plasmage (Brera medical) 
 
Huidoneffenheden verwijderen 
1-2 Plekjes        €105 
3-5 Plekjes        €160 

6-8 Plekjes         €200 
 
Xanthelasma        €155 
Springwormen        €155 
 
Huidverstrakking 

Bovenlip        €360 
Kraaienpootjes        €360 
Ooglidcorrectie        €410 
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Rode huidafwijkingen (Nordlys IPL en NDYAG laser systeem) 
 

1-2 spider/vaatje       €75    
Neus/klein deel gelaat       €105 
Neus + wangen klein       €155 
Neus + wangen groot       €180 
Groot deel gelaat       €200 
Gehele gelaat        €250 

Beenvaatjes klein       €155 
Beenvaatjes groot       €205 
Roodheid littekens klein      €105 
Roodheid littekens groot      €155 

 
Pigment huidafwijkingen (Nordlys IPL systeem en Gentle LasePro-U) 
 
1-2 vlek(jes)        €75    

Klein deel gelaat/tot 5 vlekjes      €105 
Middel deel gelaat       €155 

Groot deel gelaat       €180 
Gehele gelaat        €250 
Handen         €155 
 

Litteken behandeling / huidverbetering (Nordlys Frax 1550 laser systeem) 
 
Klein litteken        €90    
Groot litteken        €125 
Klein gebied met littekens      €160 
Groot gebied met littekens      €200 
Gehele gelaat        €260 
 

Litteken acne behandeling / huidverbetering 
 
Acne littekens klein       €105    
Acne littekens middel       €155 
Acne littekens groot       €180 

 

Litteken behandeling / huiverbetering (Lumines CO2 laser) 
 
Klein litteken        €155 
Groot litteken        €205 

Klein gebied met littekens      €250 
Groot gebied met littekens      €350 
Mild oppervlakkig gelaat      €500 
Mild oppervlakkig diep gelaat      €650   
Rhinophyma (bloemkoolneus)      €600 
 

Cosmetische chirurgie 
 

Verwijderen kleine huidafwijkingen (1-2 plekjes)   €105 
Verwijderen kleine huidafwijkingen met hechting (1-2 plekjes)  €130 

 
Muller  
 
Muller klein per behandeling      €465 
Muller middel per behandeling      €875 

Muller groot per behandeling      €1.240 
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Sclerotherapie 
 

1e behandeling 15min       €180 
Vervolgbehandeling 15min      €155 
Benodigde kousen Struva 23 kort     €20 
Benodigde kousen Struva 23 lang     €25 
 

Botox 
 

Bij hyperhidrose (overmatig zweten)     €510 

 
Ontharen (Gentle LasePro-U & Nordlys IPL systeem) 
 
Gelaat 
Tussen wenkbrauwen       €75 
Bovenlip        €80 
Kin         €80 

Bovenlip en kin        €130    

Wangen        €130  
Bakkebaarden        €80 
Hals          €130 
Wangen, bovenlip en kin      €155 
Wangen, bovenlip, kin en hals      €180 

Gehele gezicht        €205 
 
Lichaam 
Oksels         €130 
Buikstreepje        €105 
Bikinilijn klein/liezen       €105 
Bikinilijn middel       €155  

Bikinilijn groot        €205 
Tepelhof        €80 
Borst         €205 
Buik         €205 
Billen         €205 

Bilnaad         €105 
Onderarmen        €180 

Bovenarmen        €180 
Gehele armen        €310 
Onderbenen        €250 
Bovenbenen        €285 
Gehele benen        €500  
Rug         €375 

Onderzijde rug        €200 
Bovenzijde rug        €200 
Schouders        €200 
Rug en schouders       €465 

 
 


