
Productverkoop 
Producten kunnen worden besteld via telefoon of e-
mail. De bestelling kan op afspraak worden gehaald. 
Verzending per pakketpost is ook mogelijk (niet 
specifiek verzekerd = risico klant) en 
- is gratis bij een bedrag vanaf €135,-; 
- kost onder €135,-  -> €6,75; 
- kost onder €100,-  -> €8,00. 
 
 

Thuisverzorging 

Huidverzorging thuis is het belangrijkste. Maak 
gebruik van een adviesgesprek. Een behandeling is 
daarbij niet verplicht. Deze huidanalyse en advies is 
gratis bij aankoop van producten; anders wordt 
€15,- in rekening gebracht. 
 
 

Afspraak 

Een afspraak maken kan telefonisch of per e-mail. 
Gemaakte afspraken kunnen kosteloos worden 
verzet tot 24 uur van te voren, anders wordt 50% 
van de behandelprijs gerekend, met een minimum 
van €15,-.  
 
 

Betalen 

Betalen kan ook met    
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De essentie van cosmetica 

Huidverzorging in harmonie met de huid en het 
milieu. Natuurlijk niet getest op dieren en geen 
dierlijke ingrediënten. Alle producten zijn zonder 
chemische conserveringsmiddelen of kleurstoffen, 
parfum en minerale olie. 
 
www.dr-baumann.nl 
 

 
 
 

Voedingssupplementen 

Een mooie huid van binnenuit! Het allerbeste is pas 
goed genoeg! 

“De liefde voor de huid moet natuurlijk van twee 

kanten komen...” 
 
Bij huidverjongende en –verbeterende technieken is 
het van essentieel belang de voedingssupplementen 
van LavieSage te gebruiken. 
 
Meten is weten 

Natuurlijk is de Collagenoson® aanwezig in de salon. 
Met deze ultrasone collageenscanner kan de huid 
zeer nauwkeurig worden beoordeeld. 
 
www.laviesage.nl 
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Dominee Rijperstraat 24 
3815 XE Amersfoort 
033 475 73 40 

www.demooierij.nl           
alke@demooierij.nl 



Huidverbeterende en -verjongende 

specialismen 
Zeer uitgebreide totaalbehandelingen 

Cryo Meso Therapy; zonder naalden 

(elektroporatie) 105,00 
Activeren tot in de cellen; spierontspanning (frons) 
of spierverstrakking (kaaklijn) 
+ carboxy masker voor extra energie 135,00  
+ hyaluroninfusie dmv transdermaal masker 145,00 
 

MicroNeedling 
Voor extra collageen; verbetering littekens; 
vermindering rimpels 
gelaat en hals 160,00 
 

Fractional Needling 
Zeer effectief tegen pigmentvlekken; voor meer 
collageen; verbetering fijne rimpeltjes 
gelaat en hals 78,00 
 

Carboxy Therapie (CO2) 
Meer energie in de cellen;  
gelaat  85,00 
gelaat en hals  115,00 
 

Elastin Infusion Therapy 
De elasticiteit van de huid herstellen; effectief  
voor grove poriën; vermindering fijne rimpeltjes 
+ (enzym)peeling 65,00 
+ (enzym)peeling en verjongend masker 75,00 
 

Microdermabrasie 
Intensieve hoornlaag behandeling; (acne) littekens; 
onzuivere huid 
gelaat en hals  76,50 
+ decolleté 85,00  
 

Lymfedrainage/lypossage 50,00 
Afvoeren van vochtophopingen en een mini-lift  
voor het gelaat  
Ook zeer effectief als voor-/nabehandeling bij 
cosmetische operaties 
 

Japanse Cosmo Facelift 65,00 
Natuurlijk jong met een manuele facelift-
behandeling, inclusief 
• detox-masker 
• massage nek, schouders 
 

Steelwratjes, couperose  
Met speciale apparatuur: vanaf 15 minuten 19,50 
• verwijderen steelwratjes 
• couperosebehandeling 
• vermindering pigmentvlekken 

Gezichtsbehandelingen 

Acnebehandeling (60 min) 
Detox-masker; verwijderen onzuiverheden; 47,50 
extra masker 
 

Jongeren (45 min) - tot 21 jaar - 23,50 
• reiniging 
• kort verwijderen onzuiverheden 
• reinigend masker 
 

Reinigende behandeling (45 min.) 40,50 

Diepte-reiniging, masker  
 

Basisbehandeling (60 min.) 51,00 
• reiniging 
• epileren  
• masker + serum 
• korte massage 
+ (enzym)peeling 56,00 
 

Speciale behandeling (90-110 min.) 54,00 
Als ‘basisbehandeling’, met extra: 
• oogmasker 
• extra serums 
• handpakking 
• uitgebreide massage 
• kennismaken met penseelmassage 
+ (enzym)peeling 59,00 
 

Luxe behandeling (90-110 min.) 59,50 
Als ‘speciale behandeling’, met SkinIdent 

+ (enzym)peeling 64,50 
 

Lichaamsbehandelingen 

Massage 
Lichaamsmassage (60 min.) vanaf 49,50 
Deelmassage (30 min.) vanaf 28,50 
Breuss-massage  49,50 
 

Sudatonic+ (60 min.) 75,00 

Strakker in je vel én genieten; perfect voor  
verliezen van centimeters en cellulite; 
met speciale waxen en (FIR)infrarooddeken 

 

Lypossage ‘bodyshaping’ 60,00 
Centimeters en cellulite verdwijnen; intensieve 
manuele massage van knie tot borst, inclusief 
“therapist” (intensieve diepe trillingen) 
 
 
 
 
 

Extra’s tijdens een behandeling 

Elastine Infusion Therapy 45,00 
Carboxy Therapie; gelaat 47,00 
Carboxy Therapie; gelaat en hals 85,00 
Carboxy Therapie; deelbehandeling vanaf       22,50 
Microdermabrasie (kort) 13,50 
Microdermabrasie (uitgebreid) 29,50 
Lypossage/lymfedrainage (gezicht) 26,50 
Extra masker (verjongend, algen, choco) 13,00 
Extra masker + voetmassage 19,50 
Hand- of voetpakking/-massage 8,50 
Extra tijd voor reiki (tijdens masker) 8,00 
Lichte make-up  12,50 
Rug pakking (ontgiftend; ontspannend) 17,00 
Massagematras 5,75 
Infrarooddeken 8,50 
 

Kleine behandelingen 

Korting: 1 x €2,75 tijdens een totale behandeling 
Epileren/sugaren wenkbrauwen 11,50 
Verven 
Wenkbrauwen 10,50 
Wenkbrauwen + epileren 20,50 
Wimpers 14,50 
Wimpers, wenkbrauwen 22,00 
Wimpers, wenkbrauwen, epileren 27,50 

Body Sugaring 
Bovenlip of kin  11,50 
Bovenlip en kin 20,50 
Kaak en wangen 21,50 
Bovenlip, kin, kaak, wangen  37,00 
Korting: 5 euro indien sugaring lichaam met strips  
Onder- of bovenbenen  vanaf 27,50 
Hele benen vanaf 47,00 
Bikinilijn vanaf 21,50 
Benen incl. bikinilijn  vanaf 57,00 
Oksels  vanaf 19,00 
Onderarmen vanaf 26,00 
Armen, totaal  vanaf 31,00 
Armen, incl. oksels vanaf 40,50 
 

 

 

 

 
-> altijd 10% korting bij betaling ineens van een kuur 

-> variatie in tijd en behandeling is  mogelijk  
-> genoemde aantal minuten is een benadering 

 


