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Facial Treatments

(Introductie behandeling) 
Behandeling: Meet&treat consultbehandeling

Lastig kiezen he? Zoveel mogelijkheden met de huid! 

Bij Blush hebben we de Meet & Treat consultbehandeling in het 
leven geroepen om het u als klant wat makkelijker te maken. Wellicht 
komt u voor de eerste keer, heeft u al een tijdje geen behandeling 
gehad of vindt u het lastig om de geschikte behandeling uit te 
kiezen. Tijdens de Meet & Treat consultbehandeling gaan we samen 
kijken naar welke behandeling of kuur voor u het meest geschikt is 
en past bij uw huid en leefstijl.

Meet&treat consultbehandeling 

Prijs: 79 euro
Behandelingsduur: 90 minuten

Omschrijving: De behandeling begint met een grondige 
huidanalyse. Vervolgens kijken we naar de conditie van uw 
huid en bespreken we uw wensen. Op basis hiervan wordt een 
product- en behandel advies opgesteld. Vervolgens wordt direct 
de behandeling uitgevoerd die voor u op dat moment het meest 
geschikt is.

(op maat traject)
Behandeling: Met het Perfect Skin traject werken we samen aan 
jouw droomhuid!

Bij Blush weten we als geen ander wat het inhoudt om jouw 
droomhuid te realiseren. Je moet dit zien als naar de sportschool 
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gaan: met één keer trainen ben je er niet. Het vraagt tijd en 
aandacht om jezelf goed te verzorgen en onderhoud om je 
droomhuid te behouden.

Daarom bieden we jou bij Blush een traject op maat. Hierbij kom 
jij gedurende 6 maanden bij ons om jouw droomhuid te realiseren. 
Samen met jou gaan we kijken wat jouw wensen zijn én hoe we 
deze kunnen realiseren. Hierbij krijg je advies over producten voor 
thuisgebruik, behandelingen en over voeding. Voorbeelden van 
huidproblemen voor het perfect skin traject:
- Grote poriën
- Wallen
- Acné
- Rocacea
- Exceem
- Huidveroudering
- Preventief huidveroudering
- Rimpels

- Melasma 
- Pigmentvlekken
- Gevoelige huid
- Vette huid
- Droge huid
- Doffe huid
- Littekens
- Acne littekens

Persoonlijk consult
Voordat je begint aan jouw traject op maat, kom je bij ons langs voor 
een consult. Tijdens dit consult bekijken we alle opties die mogelijk 
zijn voor jouw huid. Dit doen we onder andere met een digitale 
huidanalyse om zo beter in kaart te brengen wat er met de huid 
gaande is.

De kosten van het gehele traject - zowel van de behandelingen als 
van de geadviseerde producten voor thuisgebruik - mogen voldaan 
worden in 6 maandelijkse betalingen. Zo hoeft u nooit in één keer 
veel geld uit te geven, maar kunt u toch uw droomhuid realiseren.

Een Perfect Skin: Traject op maat begin altijd met een consult.

Behandeling: Consult perfect skin

Prijs: €29,95
Behandelingsduur: 30 min
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Facial Huidverbetering en huidtransformatie
Alle huidverbeterende behandelingen bij Blush gaan uit 
van hetzelfde startpunt: dubbele reiniging, dieptereiniging, 
het verwijderen van onzuiverheiden, een gezichtsmasker, 
dagverzorging en het epileren van de wenkbrauwen. Als aanvulling 
hierop kunt u kiezen uit verschillende huidverbeterende modules. 

Tijdens de behandeling kan gekozen worden uit twee type 
producten:

Dermalogica 
Met Dermalogica wordt een professionele gezichtsbehandeling 
iedere keer afgestemd op uw huidbehoefte van dat moment. 
Dermalogica onderscheidt zich met haar professionele treatments 
doordat iedere behandeling wordt gepersonaliseerd.

Door middel van een grondige huidanalyse voorafgaand aan 
de behandeling, kan deze altijd worden aangepast aan uw 
huidbehoefte en kan een persoonlijk behandelplan worden 
opgesteld. Huidverbetering en huidresultaten. Dat is wat telt bij 
deze - inmiddels vertrouwde - huidverbeterende behandelingen.

Mesoestetic
Mesoestetic heeft een breed scala aan professionele producten 
en thuisproducten die innovatieve technieken en werkstoffen op  
farmaceutisch niveau bevatten. Hiermee tillen wij huidverbetering 
naar een hoger niveau op het gebied van medische-cosmetiek.

Zo kunnen we behandelingen inzetten voor verschillende 
huidproblemen en -typen. Denk aan Mesoestetic: Eyecon voor 
donkere kringen, wallen, hangende oogleden en fijne lijntjes 
rondom de ogen, of microneedling met de Periocular Solution van 
Mesoestetic. De huidverbeterende modules waaruit gekozen kan 
worden zijn als volgt:
1. Microdermabrasie
2. ELT Beauty Angel
3. Endermolift LPG
4. Microneedeling (meerprijs 
€21,-)

5. Peeling: Level 3 & 4
6. Bindweefselmassage
7. Microcurrent
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Behandeling: Keep It Simple 

Prijs: 49 euro
Behandelingsduur: 65 minuten

Niet te veel gedoe, maar 
wel een grondige reiniging 
en een gevoede stralende 
huid. Dubbele reiniging, 
dieptereiniging, onzuiverheden 
verwijderen & gezichtsmasker

Behandeling: Bronze 

Prijs: 79 euro
Behandelingsduur: 70 minuten

Basis + één huidverbeterende 
module. dubbele reiniging, 
dieptereiniging, onzuiverheden 
verwijderen & gezichtsmasker.

Behandeling: Silver  

Prijs: 109 euro
Behandelingsduur: 105 minuten

Basis + twee huidverbeterende 
modules, dubbele reiniging, 
dieptereiniging, onzuiverheden 
verwijderen & gezichtsmasker.

Behandeling: Gold  

Prijs: 189 euro
Behandelingsduur: 120 minuten

All inclusive behandeling! 
Drie huidverbeterende 
modules + dubbele reiniging, 
dieptereiniging, onzuiverheden 
verwijderen, wenkbrauwen 
+ wimpers verven, 
epileren, gelaatsmassage,  
gezichtsmasker & massage.
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Facial Acné
Specialisatie Acné (mogelijk vergoed 

door verzekeraar)

Behandeling: Consult Acne

Prijs: 0 euro
Behandelingsduur: 20 minuten

Om acne zo goed mogelijk te kunnen behandelen, vindt er bij Blush 
Clinic eerst een gratis en vrijblijvend consult plaats. Hierbij kijkt de 
huidspecialiste van welk type acne er sprake is. Vervolgens wordt 
er voor u een persoonlijk behandelplan opgesteld en bespreken we 
de meest geschikte behandeling. De acne behandelingen van onze 
huidspecialist zijn gericht op de twee hoofdoorzaken van acne: de 
verdikte huid en de verstoppingen.

Behandeling: Acne behandeling

Prijs: 55 euro
Behandelingsduur: 45 minuten

De huid wordt gereinigd met hoogwaardige reinigingsproducten 
en de huidspecialiste verwijdert de onzuiverheden met behulp van 
een speciale techniek. Er worden adviezen gegeven om de huid zo 
goed mogelijk te verzorgen.

9
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Facial ontspanning & anti-aging

Behandeling: Maria Galland 1 - Lifting Absolue Jeunesse

Prijs: 79 euro
Behandelingsduur: 75 minuten
Een revolutionaire, nieuwe behandeling voor Maria Galland. Deze 
behandeling staat volledig in de teken van het ‘liften’ van de huid. 
Deze effectieve 75-minuten behandeling bestaat uit een 100 
procent manuele liftende massage met bewezen werkzaamheden 
en diep ontspannende momenten om lichaam en geest te resetten. 
Het verstevigt en definieert de gezichtscontouren onmiddellijk, vult 
de huid op, strijkt rimpels glad en creëert een mooi gevormd gezicht 
met een zichtbaar jonger uitziende huid. Tegelijkertijd helpen 
de ontspannende rituelen om stress te verminderen, energie te 
herstellen en lichaam en geest te resetten.

Behandeling: Maria Galland 2 - Mozaiek Methode behandeling 

Prijs: 99 euro
Behandelingsduur: 90 minuten

Deze behandeling wordt ook wel Méthode Mosaïque Medelante 
genoemd. Een behandeling van 90 minuten op maat, geschikt 
voor alle leeftijden, gewenste resultaten en huidcondities. Deze 
gepersonaliseerde anti-agingbehandeling behandelt je huid 
zone voor zone met zeer efficiënte producten en unieke lifting- en 
modelleertechnieken. Resultaat: een stevige, gladde, elastische en 
soepele huid.

Geniet van 90 minuten puur ontspannen en ervaar onze iconische 
anti-agingbehandeling, met gladde texturen en werkstoffen die snel 
doordringen in de huid. Resultaat een spectaculair liftend effect en 
een huid die er stralender, gezond, ontspannen en gerevitaliseerd 
uitziet – de ultieme behandeling voor het welzijn.
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Behandeling: Maria Galland 3 - Révélation Lumière anti-
vermoeidheidsbehandeling 

Prijs: 59 euro
behandelingsduur: 60 minuten

Volledig de Soin Révélation Lumière De Jeunesse behandeling 
genoemd, deze 60 minuten durende Maria Galland behandeling 
verkwikt onmiddellijk vermoeide huid, helpt de eerste tekenen van 
veroudering te minimaliseren en zorgt voor een frisse uitstraling. 
Intensieve behandeling met veel massagegrepen, waaronder 
pincements-, borstel- en drainagetechnieken om de uitstraling van 
de huid te verbeteren en de eerste signalen van huidveroudering 
tegen te gaan. Tijdens het masker krijg je ook een lekkere 
hoofdhuid- of handmassage. Rimpels worden zo verminderd, de 
teint ziet er zijdezacht en egaal uit en voelt ook zo aan. Een flinke 
dosis frisheid zorgt ervoor dat de vermoeide ogen weer prachtig 
gaan stralen. Speciale (bindweefsel) massagegrepen geven een 
grote dosis energie de huid weer in evenwicht brengen.

Behandeling: Maria Galland 4 - Soin Thalasso Hydratatie 
behandeling

Prijs: 59 euro
Behandelingsduur: 60 minuten

Last van een vochtarme, droge huid? Die ongemakkelijk aanvoelt? 
Dan is dit de behandeling voor u! Bij de Soin Thalasso behandeling 
brengen we een verfrissend en revitaliserend algenmasker aan op 
de huid, om zo op een intense manier de huid de hydrateren. Deze 
behandeling is niet alleen verfrissend, maar geeft de huid ook een 
energieboost!
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Behandeling: Maria Galland - Eye treatment  
(aanvullende module) 

Prijs: 19 euro 
Behandelingsduur: 20 minuten

Ook bekend als de Soin Masque Modelant Yeux behandeling. 
Deze aanvullende behandeling maakt de gevoelige huid rond je 
ogen steviger en helpt om fijne lijntjes en rimpels glad te maken. 
Door de bijzondere werking van de gebruikte werkstoffen wordt de 
gevoelige huid rond de ogen verstevigd en helpt het fijne lijntjes en 
rimpels te verzachten. Een zeer fijne behandeling om in te plannen 
voorafgaand aan- of als nazorg na een ooglidcorrectie! 

Behandeling: Uitgebreid gelaat-, 
nek- en schoudermassage  
(Uitsluitend i.c.m. huidbehandeling)

Prijs: 12,50
Behandelingsduur: 15 minuten

Een ontspannende gelaats-, 
schouder en decolletemassage 
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Hydrafacial

Hydrafacial - 3 stappen. 30 minuten. Beste huid van je leven. 

De HydraFacial is een favoriete behandeling van vele film- & 
muzieksterren voordat ze de rode loper op gaan en wordt zelfs 
gebruikt door de prins en prinses van Monaco!

De behandeling is kalmerend, hydraterend, niet irriterend en 
onmiddellijk effectief. De HydraFacial behandeling is snel en 
efficiënt, het duurt slechts 30 minuten. Er is geen ongemak tijdens 
de procedure, de behandeling is aangenaam en verfrissend. je 
kunt desgewenst make-up aanbrengen en je normale activiteiten 
hervatten onmiddellijk na de behandeling, aangezien er geen 
herstelperiode is.

Behandeling: Hydrafacial Signature

Prijs: 119 euro
Behandelingsduur: 35 minuten

Een Hydrafacial is een nieuwe behandeltechniek die we uitvoeren 
met een speciaal apparaat. Dit apparaat combineert op een 
revolutionaire manier drie hele populaire behandelingen: reinigen, 
diep hydrateren en beschermen. De HydraFacial is een alternatief 
op de de traditionele microdermabrasie en werkt met vloeistoffen 
in plaats van de microkristallen. Een HydraFacial kun je dan ook in 
ieder seizoen doen!

Behandeling: HydraFacial De Luxe – Clarifying (blauw led) 

Prijs: 139 euro
Behandelingsduur: 50 minuten
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De hydrafacial signature behandeling wordt hierbij uitgebreid met 
de behandeling met blauw led licht, dit is geschikt voor een huid 
met onzuiverheden en acne.

Behandeling: HydraFacial De Luxe – Age Renewal (rood led) 

Prijs: 139 euro
Behandelingsduur: 50 minuten

De hydrafacial signature behandeling wordt hierbij uitgebreid met 
de behandeling met de behandeling met rood led licht is geschikt 
voor een huid met eerste tekenen van huidveroudering, rimpels en 
pigment.

Behandeling: HydraFacial De Luxe – Decollete

Prijs: 155 euro
Behandelingsduur: 50 minuten

De hydrafacial signature behandeling wordt hierbij uitgebreid met 
de behandeling met de hals en decollete. 

Behandeling: HydraFacial De Luxe – Age Renewal + 
bindweefselmassage (rood led)

Prijs: 155 euro
Behandelingsduur: 60 minuten

De hydrafacial signature behandeling wordt hierbij uitgebreid 
met de behandeling met rood led licht is geschikt voor tekenen 
van huidveroudering, rimpels, pigment. Daarnaast wordt ook een 
bindweefselmassage uitgevoerd.
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Small Treatments

Behandeling: 
Thermocoagulatie incl.
consult

Prijs: 30 euro
Behandelingsduur: 30 minuten

Heeft u last van couperose, 
gerstekorrels, steelwratjes 
of andere kleine 
huidaandoeningen en wilt u hier 
graag wat aan doen. Dan is 
thermocoagulatie een geschikte 
behandeling voor u!

Behandeling: Epileren/waxen 
wenkbrauwen

Prijs: 12 euro
Behandelingsduur: 15 minuten

In deze behandeling worden 
de wenkbrauwen in model 
gewaxed en/of geepileerd.

Behandeling: Verven 
wenkbrauwen

Prijs: 10 euro
Behandelingsduur: 10 minuten

In deze behandeling worden de 
wenkbrauwen naar gewenste 
kleur geverfd. 

Behandeling: Verven wimpers

Prijs: 13 euro
Behandelingsduur: 15 minuten

In deze behandeling worden de 
wimpers naar gewenste kleur 
geverfd. 

Behandeling: Verven wimpers 
& wenkbrauwen

Prijs: 17,50 euro
Behandelingsduur: 20 minuten

In deze behandeling worden de 
wimpers en wenkbrauwen naar 
gewenste kleur geverfd. 

Behandeling: Epileren 
+ verven wimpers & 
wenkbrauwen

Prijs: 22,50 euro
Behandelingsduur: 30 minuten

In deze behandeling worden 
de wimpers en wenkbrauwen 
naar gewenste kleur geverfd en 
geepileerd. 
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Behandeling: Henna 
treatment incl. epileren/waxen

Prijs: 24,95 euro 
Behandelingsduur: 45 minuten

Bij de Henna Brow Treatment 
kan er gekozen worden voor 
henna verf in verschillende 
kleuren, zoals lichtbruin, 
midden bruin, donkerbruin en 
zwart. De henna blijft ongeveer 
12 dagen op de huid zitten en 
ongeveer 6 weken op de haren, 
afhankelijk van het huidtype en 
de nazorg. 

Behandeling: Lash lift excl. 
verven

Prijs: 36,50
Behandelingsduur: 45 minuten

Een mooie oogopslag zonder 
mascara of wimperextensions? 
Bij een Lash Lift worden de 
natuurlijke wimpers via een 
speciale techniek gekruld. Zo 
lijken de wimpers langer en 
krijg je een mooie open blik. 
Het resultaat houdt tot wel 8 
weken lang!

Behandeling: Lash lift incl. 
verven
Prijs: 39,50
Behandelingsduur: 55 minuten

Een mooie oogopslag zonder 
mascara of wimperextensions? 
Bij een Lash Lift worden de 
natuurlijke wimpers via een 
speciale techniek gekruld. Zo 
lijken de wimpers langer en 
krijg je een mooie open blik. 
Het resultaat houdt tot wel 8 
weken lang!

Behandeling: (Aanbieding) 
Combi deal: Volume Lash Lift 
+ Total Wenkbrauw Treatment

Prijs: 49 euro
Behandelingsduur: 55 minuten

Een mooie oogopslag zonder 
mascara of wimperextensions? 
Bij een Lash Lift worden de 
natuurlijke wimpers via een 
speciale techniek gekruld. 
Zo lijken de wimpers langer 
en krijg je een mooie open 
blik. Het resultaat houdt tot 
wel 8 weken lang! Bij deze 
behandeling worden ook 
de wenkbrauwen in model 
gebracht en geverfd.
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Behandeling: Duo 
behandeling keep it simple  
(Prijs pp, jullie liggen naast 
elkaar op twee apparaten 
bedden en worden behandeld 
door één specialist)

Prijs: 44 euro pp
Behandelingsduur: 80 minuten

Samen met een vriend of 
vriendin een huidbehandeling 
ondergaan? Dat is mogelijk bij 
Blush. Onze behandelcabine 
voor duobehandelingen is 
ingericht op maximaal comfort 
en ultieme ontspanning. 

Behandeling: Duo Lash Lift 
incl. verven  
(Jullie liggen samen in dezelfde 
ruimte naast elkaar op aparte 
bedden, totaal prijs twee 
personen)

Prijs: 64,95 in totaal
Behandelingsduur: 70 minuten

Een mooie oogopslag zonder 
mascara of wimperextensions? 
Bij een Lash Lift worden de 
natuurlijke wimpers via een 
speciale techniek gekruld. 
Zo lijken de wimpers langer 
en krijg je een mooie open 

blik. Het resultaat houdt tot 
wel 8 weken lang! Bij deze 
behandeling worden ook 
de wenkbrauwen in model 
gebracht en geverfd.

Behandeling: Duo Lash 
Lifting & wenkbrauw epileren 
en verven 
(Jullie liggen naast elkaar in 
dezelfde ruimte op aparte 
bedden, totaal prijs twee 
personen)

Prijs: 79,95 in totaal
Behandelingsduur: 100 minuten

Een mooie oogopslag zonder 
mascara of wimperextensions? 
Bij een Lash Lift worden de 
natuurlijke wimpers via een 
speciale techniek gekruld. 
Zo lijken de wimpers langer 
en krijg je een mooie open 
blik. Het resultaat houdt tot 
wel 8 weken lang! Bij deze 
behandeling worden ook 
de wenkbrauwen in model 
gebracht en geverfd.
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Body Treatments
Spray Tan

Behandeling: Spray tan benen

Prijs: 19 euro
Behandelingsduur: 20 minuten

Spray tanning geeft u een natuurlijke bruine kleur zonder dat u 
onnodig blootgesteld wordt aan schadelijke UV-stralen. Ook die 
vervelende plekjes die normaal wit blijven, krijgen een mooie egale 
kleur met spray tanning. 

Behandeling: Spray tan Face en Decollete 

Prijs: 19 euro
Behandelingsduur: 20 minuten

Spray tanning geeft u een natuurlijke bruine kleur zonder dat u 
onnodig blootgesteld wordt aan schadelijke UV-stralen. Ook die 
vervelende plekjes die normaal wit blijven, krijgen een mooie egale 
kleur met spray tanning. 

Behandeling: Spray tan Full body 

Prijs: 26 euro
Behandelingsduur: 30 minuten

Spray tanning geeft u een natuurlijke bruine kleur zonder dat u 
onnodig blootgesteld wordt aan schadelijke UV-stralen. Ook die 
vervelende plekjes die normaal wit blijven, krijgen een mooie egale 
kleur met spray tanning.

20
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 Body Treatments
Anti-cellulite & body shaping

Behandeling: Consult LPG Endermologie incl. 15 min 
proefsessie 

Prijs: Gratis
Behandelingsduur: 40 minuten

Endermologie is een intensieve, maar aangename 
bindweefselmassage die uitgevoerd wordt met een LPG-
apparaat. Deze behandeling behandelt de huid, de onderhuid 
en het onderhuids bindweefsel. Dit zorgt voor een betere 
doorbloeding, stimulering van de afvoer van vocht en vetcellen 
en voor verzachting van littekenweefsel. Vetophopingen nemen 
hierdoor af en de huid krijgt zijn elasticiteit weer terug. Doordat de 
bloedcirculatie wordt verbeterd kunnen ook andere klachten zoals 
obstipatie, vermoeide benen en opgezette voeten verdwijnen.

Behandeling: LPG Endermologie 20 minuten behandeling

Prijs: 30 euro
Behandelingsduur: 30 minuten

Behandeling: LPG Endermologie 40 minuten 
behandeling

Prijs: 65 euro
Behandelingsduur: 60 minuten

Strippenkaart 10 x 20 minuten €275,- (ipv €300)
Strippenkaart 10 x 40 minuten €550,- (ipv €650)
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Behandeling: Manuele Anti cellulite massage

Prijs: 45 euro
Behandelingsduur: 45 minuten

De bindweefselmassage in combinatie met de cupping massage is 
het ultieme wapen tegen cellulite. De bindweefselmassage dringt 
door tot de diepere lagen van de huid, waarbij de cupping massage 
een prachtige ondersteuning biedt. De bindweefselmassagemaakt 
het bindweefsel los in de diepere huidlagen waarbij de cupping 
massage door de enorme zuigkracht zorg voor een versnelde 
afvoer van afval- en gifstoffen van het lichaam.

Cryolipolyse 
Cryolipolyse (ook wel bekend als vetbevriezing) is een veilige 
en bewezen behandeling om plaatselijk vet te verwijderen door 
middel van bevriezing. Dit zonder verdoving en bijeffecten. Met een 
cryolipolyse behandeling pakt u in 40 minuten specifi eke zones met 
overtollig vet aan. Probleemgebieden die u met sporten, gezonder 
eten of een andere levensstijl niet wegkrijgt kunnen op veilige en 
vrijwel pijnloze wijze worden aangepakt.

Cryolipolyse 1 zone plaatsen van 1 kop (60 minuten)                €149

Cryolipolyse 1 zone plaatsen van 2 koppen (60 minuten)           €279

Cryolipolyse kuur 1 zone plaatsen van 2 koppen . Kuur bestaat uit 3 
losse behandelingen. (3 x 60 minuten)        Van €837 nu voor €699
Kuur dient vooraf betaald te worden.

Cryolipolyse kuur 1 zone plaatsen van 1 kop. Kuur bestaat uit 3 
losse behandelingen. (3 x 60 minuten)        Van €447 nu voor €349
Kuur dient vooraf betaald te worden.



23

Body Treatments
Waxing

Een wax behandeling bij Blush Clinic staat voor pijnloos waxen, voor 
een volkomen gladde en perfecte huid. Scheren en het gebruik van 
ontharingscrèmes laten de haarwortels intact, zodat uw haar met 
stoppels terugkomt. Waxen is een tijdelijke ontharingsmethode die 
het haar met wortel en al verwijdert. 

Behandeling: Brazilian incl. 
bilnaad

Prijs: €45,-

Bij de brazilianwax wordt elk 
haartje down under verwijderd, 
maar je geniet wekenlang van 
een super zachte huid. Jij 
bepaalt natuurlijk zelf of je nog 
een streepje, driehoekje, of juist 
helemaal geen streepje wilt 
houden. Bij de Brazilian wax 
Groningen wordt ook het haar 
rond en op de schaamlippen 
en tussen de billen verwijderd. 
Als je voor het eerst komt 
voor een Brazilian wax zal er 
een moment komen waarop 
je je kleding uit zult moeten 
doen. Wij snappen dat dit de 
eerste keer wat ongemakkelijk 
kan zijn. Wij zien dagelijks 
schaamstreken en hebben echt 
alles al eens gezien. 
Geen mens is hetzelfde 
en dat geldt ook voor de 
schaamstreek.

Behandeling: waxen bikinilijn

Prijs: 28 euro
Behandelingsduur: 20 minuten

Behandeling: waxen bovenlip

Prijs: 7,50 euro
Behandelingsduur: 7 minuten

Behandeling: waxen bovenlip 
en kin 

Prijs: 12,50 euro
Behandelingsduur: 10 minuten

Behandeling: waxen oksels

Prijs: 16 euro
Behandelingsduur: 20 minuten



24

Behandeling: waxen 
onderarmen

Prijs: 18 euro
Behandelingsduur: 20 minuten

Behandeling: waxen 
onderbenen

Prijs: 27 euro
Behandelingsduur: 30 minuten

Behandeling: waxen rug en 
schouders

Prijs: 35 euro
Behandelingsduur: 45 minuten

Behandeling: waxen benen 
en onderbenen

Prijs: 45 euro
Behandelingsduur: 70 minuten

Definitief ontharen

Pak nu ongewenste haargroei aan!

Geen zin meer in scheren, harsen of epileren van ongewenste 
haargroei? Definitief ontharen was nog nooit zo efficiënt en veilig. 
Kom naar Blush Clinic voor een behandeling voor laserontharing 
door onze huidspecialisten. Onze behandelingen zijn 100% pijnloos.

- Effectiever dan IPL
- Wetenschapelijk bewezen
- Meest veilige laserapparaat
- Geen kans op verbrandingen
- Winnaar Aesthetic Awards
- Verkozen tot beste 
ontharingsplatform
- Geschikt voor alle huidtypes
- Geschikt voor de lichte en 
donkere haren
- Summer-proof
- Zorgeloos laseren in de zomer
- Geen hersteltijd

- U kunt direct uw normale 
activiteiten oppakken
- Snelle behandelingstijd
t.o.v. andere 
ontharingstechnieken
- Behandelingen uitgevoerd 
door huidspecialisten
- Consult met gratis proefsessie
- Flexibele openingstijden
- Zes dagen per week geopend 
en meerdere avonden!
- Betalen in termijnen ook 
mogelijk
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Prijslijst vrouwen 

Prijs losse 
behandeling

Pakketprijs 6 
behandelingen

SUPER OKSEL ACTIE NORMAAL 
€80, NU €20

NORMAAL €160, 
NU €100

Bakkebaarden €39 €195

Bovenlip €39 €195

Kin €39 €195

Gehele gezicht €99 €495

Hals €59 €295

Nek €59 €295

Onderarmen €99 €495

Gehele armen €149 €745

Rondom tepels €39 €195

Buik €69 €345

Navelstreep €39 €195

Onderrug €69 €345

Bikinilijn klein €69 €345

Bikinilijn groot €99 €495

Bilnaad €39 €195

Billen €99 €495

Onder of bovenbenen €149 €745

Gehele benen €249 €1245

Brazilian zonder bilnaad €69 €345

Brazilian met bilnaad €99 €495
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Combinaties

Prijs losse 
behandeling

Pakketprijs 6 
behandelingen

Oksels + bikinilijn groot €119 €595

Oksels, bikinilijn groot + 
onderarmen

€199 €995

Oksels, bikinilijn groot + 
gehele armen

€249 €1245

Oksels, bikinilijn groot + 
boven of onderbenen

€249 €1245

Oksels, bikinilijn groot + 
gehele benen

€299 €1495

Oksels, bikinilijn groot + 
navelstreep/bilnaad

€149 €745

Prijslijst mannen 

Prijs losse 
behandeling

Pakketprijs 6 
behandelingen

SUPER OKSEL ACTIE NORMAAL 
€80, NU €20

NORMAAL €160, 
NU €100

Wenkbrauwen €39 €195

Bakkebaarden €49 €245

Bovenlip €49 €245

Wangen €49 €245
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Prijs losse 
behandeling

Pakketprijs 6 
behandelingen

Gehele gezicht €109 €545

Hals €59 €295

Nek €49 €245

Onderarmen €109 €545

Gehele armen €139 €695

Borst €129 €645

Buik €129 €645

Schouders €109 €545

Onderrug €99 €495

Rug €169 €845

Onderbenen €149 €745

Bovenbenen €159 €795

Gehele benen €249 €1245

Combinaties

Prijs losse 
behandeling

Pakketprijs 6 
behandelingen

Borstkast + buik €229 €1145

Rug + schouders €229 €1145
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Blush Clinic Groningen

Hereplein 4-1
9761 GA Groningen

Blush Clinic Eelde

Burg. J. G. Legroweg 94
9761 TD Eelde

 Telefoon: 050-2053007 / Whatsapp: +31 6 40 54 09 47
www.blushclinic.nl (online afspraak agenda)

E-mail: frontoffi ce@blushclinic.nl


