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Microdermabrasie, Detox voetenbad, collageenbank, lichttherapie en suntower.

Microdermabrasie
Gehele gezicht        €      89,00
Kuur van 3 behandelingen       €    253,65
Kuur van 6 behandelingen        €    480,60
Kuur van 10 behandelingen       €    778,75

Detox voetenbad 30 minuten       €      29,50
Kuur van 10 behandelingen       €    249,00
Huur per week        €      49,50
Huur per maand        €    125,00
Borg         €    100,00
Koop         €    295,00

Collageenbank 25 minuten       €      14,95
Kuur van 10 behandelingen       €    112,50
Kuur van 25 behandelingen       €    250,00

Lichttherapie 30 minuten       €      14,95
Kuur van 10 behandelingen       €    112,50
Kuur van 25 behandelingen       €    250,00

Suntower 15 minuten       €      13,95
Kuur van 10 behandelingen       €    119,00

 

Tattoo verwijderen:

Qbeauty beschikt over de nieuwste YAG Q-switch laser die speciaal ontwikkeld is voor het verwijderen 
van tatoeages. De beste resultaten worden op dit moment met deze laser behaalt.
Door een zeer korte lichtflits van één golflengte wordt een gebied van ongeveer 4 mm2 behandeld. Het 
licht van de laser wordt opgenomen door de inktdeeltjes die ingekapseld zijn in de huid.
De laser breekt het kapsels open en laat de inktdeeltjes in zeer kleine micro deeltjes uit elkaar vallen. 
Het afweersysteem van het lichaam voert door middel van de witte bloedlichaampjes de inkt af. Via de 
nieren en blaas verlaten ze het lichaam. Door de grote hoeveelheid inkt kan het lichaam een tatoeage 
niet in een keer afvoeren hierdoor zijn er altijd meerdere behandelingen nodig.

Veilig:
Omdat de laserflits alleen door de inktdeeltjes wordt geabsorbeerd, tast de behandeling het omliggende 
weefsel niet aan. Heel soms verandert de tatoeage-inkt onder invloed van het laserlicht van kleur, in dat 
geval is de tattoo moeilijk of niet te verwijderen. Dit heeft geen nadelige gevolgen voor uw huid.

De behandeling zelf:
Tijdens de behandeling draagt u een beschermende bril om te voorkomen dat de felle laserstraal uw 
ogen beschadigd. Bij de diagnose analyseren wij ook uw huid op de plek van de tattoo. Aan de hand 
van de analyse stellen we de sterkte van de laser zo in dat de belasting van de huid minimaal is en het 
resultaat maximaal: lager als de huid erg gevoelig is en hoger als de huid minder gevoelig is. De duur 
van de behandeling is afhankelijk van de grote van de tattoo en sterkte van het ingestelde vermogen, 
gemiddeld zal de behandeling 20 minuten duren. Tijdens de behandeling ontstaat lasersnow, een dun 
vliesje dat na een paar minuten verdwijnt. Ook wordt de huid tijdens en direct na de behandeling wit en 
ondoorzichtig. Dit effect verdwijnt na 20-30 minuten waarna de tatoeage er weer uitziet als voor de 
behandeling. De huid wordt rood en gezwollen als na een insectensteek en zal een tijd een gloeiend 
gevoel geven alsof u te lang in de zon hebt gezeten. De behandelde plek wordt gekoeld met icepacks 
en een verzachtende crème. 
Het aantal behandelingen is sterk afhankelijk van de gebruikte inkt en technieken.

Prijzen:

 

25 tot 30 cm²  €   89,00
30 tot 50 cm²  €   99,00
50 tot 75 cm²  € 119,00
75 tot 100 cm²  € 139,00
Grotere afmeting op afspraak

1 tot 5 cm²  €   39,00
5 tot 10 cm²  €   49,00
10 tot 15 cm²  €   59,00
15 tot 20 cm²  €   69,00
20 tot 25 cm²  €   79,00

PDT LED lichttherapie:

Wetenschappelijk is door de NASA  de therapeutische waarde van PDT aangetoond. Studies van de 
NASA hebben bewezen dat wonden sneller genezen en de groei van huidweefsel bevordert.
Het blootstellen aan LED-licht verbetert het cellulaire metabolisme en bevorderd de productie van 
collageen. Dit resulteert in een snellere reparatie en aanvulling van beschadigde huidcellen.

PDT is snel en pijnloos:
ŸBevordert collageenproductie
ŸBevordert locale bloedsomloop
ŸBevordert natuurlijke cellulaire activiteit van de huid
ŸBevordert de circulatie
ŸMaakt de huidtextuur fijn
ŸVerbeterd huidstevigheid en elasticiteit
ŸVerbetert lymfatische activiteit
ŸReduceert rimpels
ŸVerminderd Hyperpigmentatie
ŸBestrijdt acne-bacteriën

 

Roodlicht:

Stimuleert het genezingsproces door tot 5 keer 
snellere aanmaak van fibroblasten. Deze fibroblasten 
staan in voor de aanmaak van collageen en elastine. 
Tevens verbetert het rode licht de opname van 
huidverzorgingsproducten en verfijnt lijntjes en 
verminderd rimpels.

Blauwlicht:

Geeft een extreme impuls aan het reinigingsproces 
van de huid. En zorgt voor een natuurlijke afvoer van 
verontreinigende stoffen die acne veroorzaken zoals 
de propriobacterie. Dit verminderd ontstekingen en 
actieve acne.

Kuur:
Wij adviseren om eenmaal per week een behandeling te doen van 30 minuten over een periode van 6 
weken. Hierna volstaat het om eenmaal per 6 weken een behandeling te doen bijvoorbeeld tijdens een 
gezichtsbehandeling. 

Losse behandeling € 29,95
Kuur van zes behandelingen € 135,00

Cryolipolyse lichaamcontouring, vernietigen van vetcellen: 

Ongewenst vet zonder operatie weg vriezen met Coolsculpting / Cryolipolyse.

Hoe werkt het?
CoolSculpting is een behandeling om vetrolletjes te verwijderen precies op de plek 
waar u dat wenst. Door de vetcellen bloot te stellen aan koude (4 C°), zullen deze 
door een natuurlijk proces afsterven en het lichaam verlaten. Deze methode is 
ontwikkeld om de contouren van uw lichaam te verbeteren. De behandeling is niet 
geschikt om veel gewicht te verliezen. Voor diegene die plaatselijk vetrolletjes 
hebben, die niet weggaan met een dieet, sport of extra beweging, is Coolsculpting 
uitermate geschikt.
Mensen met een BMI hoger dan 32 hebben weinig of geen resultaat.

Werkt het?
De apparatuur die wij gebruiken heeft een FDA approval en het European CE1023 
Mark gekregen. Dit betekent dat onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek heeft 
bewezen dat de methode  zijn belofte waarmaakt: 
-de definitieve verwijdering van vetcellen zonder operatie
-zonder pijnlijke injecties
-zonder verdoving
-zonder lange herstelperiode. 
-gemiddeld verdwijnt  23% van de vetcellen al na één behandeling. 

Wat kost het?
   1 zone   2 zones  
Eén behandeling          € 239,00 €    359,00 
Kuur 3 behandelingen € 717,00 € 1.077,00 

Afmetingen te behandelen gebied:
Bij één zone is het behandelgebied 15,6 x 8,4 of 23,5 x 8,4 cm
Bij twee zones gelijktijdig is het behandelgebied per zone  15,6 x 8,4 of 23,5 x 8,4 cm

Hoe vaak?
Voor het beste resultaat zijn drie behandelingen nodig met een rustperiode van 8 weken tussen de 
behandelingen.

Contra-indicaties:
Leverproblemen, ernstige koude urticaria, koude globuline , eiwit fiber hematic ziekte , ernstige vorm van 
diabetes, kinderen jonger dan 18 jaar, bloedziekte, psoriasis of een andere huidaandoening.

 


