
SKINCARE  
FIRST TIME  
Nice to meet you      [60 min]   €85  
Jouw eerste skincare-behandeling bij LUX? Dan starten we steeds op deze manier. We 
bespreken eerst wat jouw wensen zijn en hoe we daarvoor best te werk gaan. Daarna 
krijg je een aangepaste behandeling.  
Consultatie      [30 min]   €40  
Tijdens een consultatie behandelen we jouw vragen over bepaalde behandelingen en/of 
huidproblemen. Indien gewenst maken we een duidelijk behandelplan. De kostprijs van 
deze consultatie kan je volledig recupereren bij aankoop van een product of bij opstart 
van een behandelplan. 
 
 
HYDRAFACIAL®  
Hydrafacial® Signature     [45 min]   €129  
Deze all-in-one methode combineert peeling, extracties en dermale insluizing van 
antioxidanten, vitamines en hyaluronzuur. HydraFacial-skin solutions zijn klinisch 
geformuleerd om rimpels en fijne lijntjes, een ongelijk matige teint en textuur, verstopte 
of vergrote poriën, schade door de zon en hyperpigmentatie aan te pakken. Geschikt 
voor elk huidtype.  
Hydrafacial® Deluxe     [60 min]   €159 
Upgrade jouw favoriete luxe-facial! De Signature Hydrafacial wordt in deze formule 
aangevuld met een aangepaste enzymatische peeling en/of een masker en/of een 
booster. Zo geef je jouw huid alles wat ze nodig heeft. 
 
 
VENUS LEGACY (natuurlijke facelift)  
Gelaat        [45 min]   €160  
Gelaat/Hals       [45 min]   €200  
Gelaat/Hals/Décolleté     [60 min]   €225  
Kaaklijn/onderkin      [30 min]   €125  
Hals         [30 min]   €95  
Hals/Décolleté       [45 min]   €150  
 
Het aantal benodigde behandelingen varieert per persoon en wordt altijd meegenomen 
in het behandelplan. Meestal zijn er voor het gezicht 6 tot 8 behandelingen nodig. De 
resultaten zijn dan optimaal én blijvend. Wij zullen je hierin adviseren.  
 
Pakket 1 zone: 8 sessies - 10% korting op totaalbedrag 



(Pakketten volledig te betalen bij opstart. Behandelingen op te nemen binnen de 12 
weken.)  

HYDRALEGACY 
Hydralegacy      [75 min]   €250  
Een combinatie van Hydrafacial en Venus Legacy in 1 behandeling. Diepe reiniging + 
intense stimulatie van de fibroblasten. The best of both worlds! 
 
 
DERMALUX  
DermaluxTM LED Fototherapie   [30 min]   €35  
LED Fototherapie maakt gebruik van specifieke golflengtes van licht om een groot 
aantal  huidproblemen effectief mee te behandelen. De kracht van gefilterd licht 
geeft energie aan de huidcellen om indicaties sneller te herstellen. Deze 
behandeling wordt nooit op zich uitgevoerd maar gebeurt steeds in combinatie 
met een andere skincare-behandeling. Geschikt voor elk huidtype.  
DermaluxTM LED KUUR     [10x30 min]   €315  
Kuur van 10 behandelingen waarbij de resultaten zich steeds verder opbouwen 
en de huidconditie terug gezond wordt. Wij zullen u in het instituut verder 
begeleiden in het opstellen van een plan dat aan uw wensen voldoet.  
 
 
ZO Skin Health by Zein Obagi, MD  
ZO Stimulator Peel      [45 min]   €120  
Stimuleert de celvernieuwing, vermindert fijne lijntjes en rimpels en verbetert de 
huidtoon, structuur en helderheid. Deze peeling is op basis van een blend aan zuren; 
melkzuur, glycolzuur en citric acid. Deze peeling heeft weinig tot geen downtime en kan 
daardoor ingezet worden bij alle huidtypen.  
ZO Stimulator Peel + Treatment   [60 min]   €140  
Combinatie van de Stimulator Peel met één van ZO’s aangepaste gelaatsbehandelingen; 
Ultra hydration, Acne & Oil control of Brightening treatment. Voor een maximaal resultaat 
specifiek voor uw indicatie.  
ZO Ultra Hydration Treatment   [45 min]   €87  
Hydrateert en verjongt de vermoeide huid. Het resultaat is een zachtere, gezond 
gehydrateerde huid door een mix van aminozuren, hydraterende factoren, vetzuren en 
vitamines.  
ZO Acne & Oil Control Treatment   [45 min]   €87  
Ontdoet de huid van haar vette eigenschappen. De behandeling is 
ontstekingsremmend, herstelt de huid en minimaliseert de talgproductie.  



ZO Skin Brightening Treatment   [45 min]   €92  
Vermindert pigmentvlekken en verkleuringen. Deze verhelderende behandeling geeft 
een stralende, meer gelijkmatige teint en textuur door het gebruik van een mix van 
arbutine en groene thee. Melaninevorming wordt geremd en de groei van gezonde 
cellen wordt gestimuleerd.  

 
 
 
 
PCA SKIN  
Oxygenating Power Facial    [60 min]   €85  
Deze anti-oxidatie behandeling verbetert en voorkomt beschadiging door vrije radicalen. 
De behandeling stimuleert de zuurstoftoevoer en de bloedcirculatie in de huid waardoor 
de doffe, vale en gestreste huid verandert in een gezonde en stralende huid.  
Retinol Peeling      [60 min]   €120  
Deze 4 of 6% retinoïdebehandelingen zijn geschikt voor een normale tot veerkrachtige 
huid die behoefte heeft aan verjonging. De huid wordt zichtbaar gladder, helderder en 
gelijkmatiger door een versnelde celvernieuwing.  
 
 
ALGEMEEN  
Blended Peeling      [60 min]   €85  
Niet-invasieve oplossingen voor specifieke huidproblemen zoals huidveroudering, 
hyperpigmentatie, chronische roodheid en acné. Deze behandelingen zijn gebaseerd op 
diverse zuren en huididentieke werkstoffen waarmee verschillende huidproblemen 
tegelijk kunnen worden aangepakt. Ervaar de combinatie van een peeling met een luxe 
gevoel én een maximaal resultaat.  
Eye Treatment       [20 min]   +€25 
Behandeling voor oogcontouren. Vermindert expressielijnen en rimpels. Klaart de 
oogopslag op. Pakt doeltreffend donkere kringen en wallen aan. Deze behandeling kan 
toegevoegd worden aan elk gewenst skincare-protocol.  
Dermaplaning      [60 min]   €85  
Het hoofddoel van deze behandeling is een grondige exfoliatie van de huid. Met een 
fijne blade worden dode huidcellen en opgestapeld talg grondig verwijderd waardoor je 
huid terug fris is en kan ademen. Bijkomend voordeel is dat alle donshaartjes (peach 
fuzz) mee verwijderd worden. Deze behandeling geeft je instant een fantastische glow! 

 
 

MICRONEELDING | BBGLOW  



Microneedling gelaat + hals OF ogen [60 min]   €175  
Door het gebruik van fijne, roterende naaldjes worden tot 1500 microkanaaltjes per sec 
in de huid gemaakt. Dit laat toe om een cocktail op maat met professionele serums, 
dieper in de huid te brengen voor de effectieve behandeling van rimpels, 
pigmentstoornissen, ‘acné) littekens, striemen, grove poriën en verslapping.  
Microneedling gelaat, hals & décolleté  [90 min]  €250 
Microneedling litteken     [30 min] vanaf€150  
Microneedling striemen     [60 min]  vanaf€200  
BB Glow        [60 min]   €150  
BB GLOW is een veilige, niet invasieve techniek om de teint en de structuur van de 
huid in het gelaat en hals te verbeteren. Deze technologie combineert effectieve 
nano-needling met het resultaat van semi-permanente BB-cream/Foundation.  
Deze behandeling is geschikt voor elk huidtype.  

OPMERKING:  
Voor alle SKINCARE & NEEDLING formules worden vaak kuren opgesteld om 
indicaties volledig te kunnen herstellen. Wij zullen u in het instituut informeren en 
begeleiden naar een behandelplan dat aan uw wensen voldoet.  

PLASMA  
Plasma        [60 min]  vanaf €125  
De behandeling met de plasma-pen zorgt indirect voor stimulatie van aanmaak van 
nieuw collageen en elastinevezels. Door dit effect en de herstructurering van 
bindweefsel zullen de behandelde zones een extra boost krijgen in hun stevigheid en 
volume. Het is een geheel nieuwe en zeer kwaliteitsvolle techniek om veilig een 
behoorlijke verstrakking en huidverbetering te bereiken, zonder operatie.  
Met plasma behandelen we diverse huidverouderingsproblemen: rimpeltjes (bovenlip, 
kraaienpootjes) overhangende oogleden, pigmentvlekken, wratjes,, ouderdomsvlekken, 
littekens, acnelittekens, etc... Het is een alternatief voor tal van behandelingen die tot nu 
toe voornamelijk in operatiekamers werden uitgevoerd.  
 
Plasma-behandelingen kunnen al uitgevoerd worden vanaf €125.00. Neem contact op 
met het instituut voor meer details en een correcte indicatie van de kostprijs.  

 

BODYCARE  



CRYOLIPOLYSE  
Cryolipolyse      [60 min]  vanaf €335  
Met de cryolipolyse-behandeling wordt het vet plaatselijk bevroren, wat vervolgens op 
een natuurlijke manier uit het lichaam wordt afgevoerd. Geen naalden, geen speciaal 
dieet, geen operatie en bovenal geen hersteltijd!  
 
De vetcellen die behandeld zijn, blijven weg. Hierdoor worden vetlagen geleidelijk aan 
dunner waardoor er een zichtbare, blijvende vermindering van vetophoping is. In deze 
behandeling is een intake-gesprek + behandeling van één zone + serum inbegrepen.  

VENUS LEGACY BODY CONTOURING  
Billen        [45 min]   €150 
Buik         [45 min]   €150 
Buik/Taille       [45 min]   €175 
Buik/Maagstreek      [45 min]   €175 
Dijen        [45 min]   €150 
Gehele bovenbenen     [75 min]   €300 
Bovenarmen       [45 min]   €175 
 
Het aantal benodigde behandelingen varieert per persoon en wordt altijd meegenomen 
in het behandelplan. Meestal zijn er voor het lichaam 10 tot 12 behandelingen nodig. De 
resultaten zijn dan optimaal én blijvend. Wij zullen je hierin adviseren.  
 
Pakket 1 zone: 10 sessies - 10% korting op totaalbedrag 
(Pakketten volledig te betalen bij opstart. Behandelingen op te nemen binnen de 14 
weken.) 


