TARIEVEN SCHOONHEIDSINSTITUUT LAMAT

Prijslijst Instituut Lamat vanaf 01-02-2017
(alle voorgaande vervallen)
Prijslijst behandelingen en losse modules. De tijd is een indicatie en kan afwijken!
Indien de behandeling binnen de 6 weken herhaald wordt of indien er meerdere behandelingen gecombineerd
worden, krijgt men een korting van €5,00. Deze korting wordt eenmalig per bezoek gegeven en is niet van
toepassing op acties en andere kortingen.
De vervolgafspraak dient wel gemaakt te worden bij het eerste consult en is uitsluitend voor behandelingen vanaf
€50,00.
BTW 21% inbegrepen
(Prijs)wijzigingen of drukfouten voorbehouden

Huidconsult

€25,00

Tijdens dit consult wordt uw huid geanalyseerd en wordt er besproken wat
de beste behandelingen en producten zijn voor uw huid en wensen.
Dit gebeurt met een huidanalyseprogramma waarbij close-up foto’s gemaakt
worden van de huid.
Inbegrepen bij een eerste behandeling.
Jojoba Care® - natuurlijke verzorging
Bij jojoba Care zijn de werkzame bestanddelen vooral plantextracten en
essentiële oliën.
Geschikt voor elke leeftijd, mannen en vrouwen, én voor iedereen die eens
lekker wenst te ontspannen.
Jojoba Care® Gelaatsverzorging (Anti-age)

€55,00

Natuurlijke verzorging met Jojoba Care:
Reinigen, dieptereinigen, verwijderen onzuiverheden, serum, uitgebreide massage & masker

Jojoba Care® Compact
Korte natuurlijke verzorging:
Reinigen, dieptereinigen, verwijderen onzuiverheden, masker

€35,00

Bio-Therapeutic – huidverbetering op top-niveau
Bio-Therapeutic maakt gebruik van hoogwaardige ingrediënten zoals AHApeelings en hyaluronzuur waardoor huidveroudering flink wordt
tegengegaan.
Tijdens deze verzorging staat vooral de huidkwaliteit voorop.
Bio-Therapeutic Facial

€65,00

Top-behandeling met hoogwaardige ingrediënten:
Reinigen, dieptereinigen, verwijderen onzuiverheden,
serum, masker.
Indicaties: comedonen, (beginnende) rimpels, vochttekort,
pigmentvlekken, rokershuid.

Bio-Therapeutic Facial Compact

€35,00

Korte behandeling met hoogwaardige ingrediënten:
Reinigen, dieptereinigen, verwijderen onzuiverheden,
afsluitend met een aangepaste crème.

Bio-Therapeutic – natuurlijke facelift / microcurrent
BT Microcurrent Eyes

€65,00

Liften en verstevigen van de ogen
d.m.v microcurrent en producten met hoogwaardige
ingrediënten.

BT Microcurrent Lift & Firm + Eyes

€84,00

Liften en verstevigen van de huid en gelaatsspieren
d.m.v microcurrent en producten met hoogwaardige
ingrediënten. Intensieve ooglift!

+ Bio-Therapeutic Masker

€10,00

+ Microdermabrasie (lichte behandeling)

€25,00

Bio-Therapeutic | Microcurrent | Kuur 5x

[anti-aging]

BT Microcurrent Lift & Firm

€309,00

Facelift van het volledige gezicht

BT Microcurrent Lift & Firm

€429,00

+ Microdermabrasie
Facelift van het volledige gezicht + diepe peeling

BT Microcurrent Lift & Firm

€479,00

+Microdermabrasie
+Bio-Therapeutic Masker
Facelift van het volledige gezicht + diepe peeling + voedend masker

BT Microcurrent Lift & Firm + Eyes

€349,00

Facelift van het volledige gezicht + extra ooglift

BT Microcurrent Lift & Firm + Eyes

€469,00

+ Microdermabrasie
Facelift van het volledige gezicht + extra ooglift + diepe peeling

BT Microcurrent Lift & Firm + Eyes
+ Microdermabrasie
+ Bio-Therapeutic Masker
Facelift van het volledige gezicht + extra ooglift + diepe peeling
+ voedend masker

Kuur van 5x met een interval van ongeveer 2 weken.
Voor het beste resultaat doe je na de kuur elke 6 tot 8 weken een
vervolgbehandeling.

€519,00

Specialisaties via de zorgverzekeraar

Acne behandeling
De acne behandeling bij Schoonheidsinstituut Lamat wordt individueel
samengesteld.
In overleg wordt beslist wat de beste behandeling en het meest ideale traject
is. Elke huid is anders en reageert anders.
Pol is een medisch schoonheidsspecialist en verstaat daardoor ook de manier
waarop de huisarts en dermatoloog te werk gaat met aandoeningen zoals
acne.
Deze behandeling komt in aanmerking voor vergoeding via uw zorgverzekeraar. Voor meer
informatie vraag ernaar bij uw verzekeraar of check uw polis.

60 á 70 minuten

€79,00

Elektrisch ontharen
Een dun steriel naaldje wordt langs de haarschacht in de huid geschoven.
Hierna wordt door middel van stroom (hitte) het haarzakje en de omgeving
vernietigd. Dit stopt de groei. Deze behandeling is niet geheel pijnloos maar
de stroomsterkte wordt wel zodanig aangepast dat het draaglijk is.
Afhankelijk van het oppervlak varieert de behandelperiode van enkele
maanden tot 1 of 2 jaar.
Voor meer informatie over deze behandeling en of u in aanmerking komt is
het goed een afspraak te maken voor een intakegesprek.
Deze behandeling komt in aanmerking voor vergoeding via uw zorgverzekeraar. Voor meer
informatie vraag ernaar bij uw verzekeraar of check uw polis.

Starttarief

Per extra minuut

Maximum 60 minuten

€25,00

+ €1,00

€70,00

(1e 15 minuten)

Microneedling – huidverbetering op top-niveau
Microneedling is een behandeling waarbij 9 fijne naaldjes de huid snel en
gecontroleerd penetreren. Hierdoor wordt de huid geactiveerd: strakker,
gladder, voller!
Een sterke behandeling om rimpels en fijne lijntjes te bestrijden en te
verminderen.
Deze behandeling is ook heel effectief om (acne)-littekens zichtbaar te
verminderen.
Dit gebeurd dan wel in kuurverband.
Microneedling

€120,00

Het hele gelaat wordt behandeld

Microneedling per zone
Alleen de gewenste zones worden behandeld:
Zone 1:
Voorhoofd + fronsrimpel
Zone 2:
Ogen + fronsrimpel
Zone 3:
Bovenlip + kin + neus-mondhoekplooi

Microneedling in kuurverband
Het hele gelaat wordt behandeld met een interval van ongeveer een maand.
Dit wordt bekeken wat nodig is per persoon.

Bij betaling van het volledig bedrag:
€120,00 x aantal behandelingen – 15%
Bij betaling per behandeling:
€120,00 x aantal behandelingen – 10% + de helft vooraf.

€65,00

Microdermabrasie – huidverbetering op top-niveau
Door middel van microdermabrasie wordt de toplaag van de huid verdund.
Dit heeft als gevolg een gladdere huid met een mooiere teint.
Doordat de huid voelt dat ze dunner wordt gaat ze actief collageen en
elastine aanmaken.
Dit zorgt op termijn voor een stevigere en vollere huid waardoor rimpels en
fijne lijntjes minder zichtbaar worden.
Indicaties: Rimpels, grove poriën, acné, acnélittekens, vale huid, rokershuid,
onzuivere huid, striae of een slechte en verslapte huid.
Reeds zichtbaar resultaat na 1 behandeling!
Het beste resultaat heeft u na een kuur. De frequentie hiervan vastgesteld bij
de huidanalyse.
Microdermabrasie
Het hele gelaat wordt behandeld

Microdermabrasie in kuurverband
Het hele gelaat wordt behandeld met een interval van ongeveer een maand.
Dit wordt bekeken wat nodig is per persoon.

Bij betaling van het volledig bedrag:
€85,00 x aantal behandelingen – 15%
Bij betaling per behandeling:
€85,00 x aantal behandelingen – 10% + de helft vooraf.

€85,00

Permanent make-up
Permanent make-up is voor velen een uitkomst!
Bij Schoonheidsinstituut Lamat kunt u terecht voor wenkbrauwen en eyeliner.
Permanent make-up blijft over het algemeen 2 tot 5 jaar zitten. Na die tijd – vooral
de wenkbrauwen - moet het opgefrist worden.
Na een intake wordt gekeken wat het beste is en of u hiervoor in aanmerking komt.
In de prijs inbegrepen:
Intake / tekenen wenkbrauw + epileren / crème nazorg / 2e behandelingen na 4
weken.

Eyeliner
Eyeliner subtiel (wimperopvulling) onder / boven

€175,00

Eyeliner subtiel (wimperopvulling) onder & boven

€330,00

Eyeliner normaal onder / boven

€225,00

Eyeliner normaal onder & boven

€399,00

Eyeliner breed boven

€260,00

Eyeliner breed boven + subtiel onder

€430,00

Wenkbrauwen
Eyebrow Hairstrokes

€345,00

Eyebrow Shadow

€345,00

Eyebrow Shadow + Hairstrokes

€495,00

Indien er een 3e behandeling nodig zou zijn kan dit aan de helft van de prijs.
Een touch-up binnen 1,5 jaar om het mooiste resultaat te behouden is aan halve
prijs.
Heeft u een oude PMU zitten die niet geplaatst is bij Schoonheidsinstituut Lamat?
Dan gelden de normale tarieven van de eerste behandeling.

Losse modules
[1e kolom apart / 2e kolom bij verzorging]
Harsen / Epileren wenkbrauwen

€10,00

€6,00

Harsen oren / neus

€10,00

€6,00

Harsen bovenlip

€10,00

€6,00

Harsen kin

€10,00

€6,00

Harsen wenkbrauwen, bovenlip, & kin

€20,00

€15,00

Harsen wenkbrauwen, bovenlip, & kin & wangen

€25,00

€20,00

Verven wimpers

€15,00

€9,00

Verven wenkbrauwen

€15,00

€9,00

Verven wimpers & wenkbrauwen

€20,00

€15,00

Verven wimpers & wenkbrauwen

€26,00

+
Harsen / Epileren wenkbrauwen

Make-up
Make-up
(Privé) make-up advies/workshop

€45,00
Per uur (of persoon)

€45,00

Per persoon extra (vanaf de 3e persoon)

€10,00

Bruidsmake-up

€99,00

(inclusief proefmake-up)
Per extra persoon de dag zelf

H

€25,00

Handen / Nagels
Handen en nagels zijn voor velen een visitekaartje.
De handverzorging bij Schoonheidsinstituut Lamat gebeurt met de producten
van Trind.
Manicure Basis

€28,00

Knippen / vijlen van de nagels
Verzorgen van de nagelriem + reinigen nagels
Handcrème

Manicure + versterkende nagelverzorging

€38,00

Knippen / vijlen van de nagels
Verzorgen van de nagelriem
Aanbrengen Trind nagelverzorging / nagelversterker
Handcrème

Spa manicure

€45,00

Knippen / vijlen van de nagels
Verzorgen van de nagelriem
Handreiniging + scrub
Handmasker
Handcrème

Spa manicure+ versterkende nagelverzorging
Knippen / vijlen van de nagels
Verzorgen van de nagelriem
Handreiniging + scrub
Handmasker
Aanbrengen Trind nagelverzorging / nagelversterker
Handcrème

€50,00

Soak off gellak

€27,00

Soak off gellak + manicure basis

€35,00

Soak off gellak + spa manicure

€55,00

Pedicure
Pedicure Basis

€25,00

Knippen / vijlen van de nagels
Verzorgen van de nagelriem + reinigen nagels
Eelt (max 5 minuten)

Pedicure meer dan basis
In overleg:
bij veel en dik eelt
bij meer dan twee kalk-/schimmelnagels frezen per nagel
bij meer dan 1 likdoorn per likdoorn

Spa Pedicure Basis

€25,00
+
+
+

€10,00
€-2,50
€-2,50

€35,00

Knippen / vijlen van de nagels
Verzorgen nagelriem + reinigen nagels
Eelt (max 5 minuten)
Reinigen en scrub
Voetenmasker
Voetencrème

Spa Pedicure Deluxe

€45,00

Knippen / vijlen van de nagels
Verzorgen nagelriem + reinigen nagels
Eelt (max 5 minuten)
Reinigen en scrub
Voetenmassage
Voetencrème

Spa Pedicure SuperDeluxe

€55,00

Knippen / vijlen van de nagels
Verzorgen nagelriem + reinigen nagels
Eelt (max 5 minuten)
Reinigen en scrub
Voetenmassage
Voetenmasker (tijdens het voetenmasker worden de handen gereinigd, gescrubd en krijgen
ze een handencrème)
Voetencrème

Massages
Shiatsu (Japanse manuele drukpunttherapie)
Shiatsu kort (30 min)

€25,00

Shiatsu lang (55min)

€45,00

Shiatsu stoelmassage (25min)

€20,00

Kruidenstempelmassage (volledig lichaam – 70min)

€70,00

Massage door middel van warme stempels,
gevuld met heerlijk ruikend kruidenmengsel en zeezout.

Holistische intuïtieve massage (55min)

€48,00

Ontspanningsmassage

Holistische intuïtieve massage (90min)
Ontspanningsmassage

€78,00

Harsen (mannen en vrouwen)
Onderbeen & knie

€22,00

Volledig been

€36,00

Bikinilijn

€16,00

Volledig been & bikinilijn

€48,00

Buik

€16,00

Borst

€28,00

Borst & buik

€40,00

Rug

€40,00

Schouders of onderrug

€25,00

Oksel

€14,00

Onderarm

€16,00

Volledige arm

€25,00

Oksel & volledige arm

€35,00

