
PRIJSLIJST Schoonheidssalon de la Rosière 

 

Iedere huid is verschillend en heeft daarom ook een andere behandeling nodig. Tijdens elke 

behandeling komen we tegemoet aan de persoonlijke wensen van de huid en de cliënt. 

Met BABOR kunnen we op allerlei niveaus  werken. Samen kiezen we voor een  huidverzorging, 

huidverbetering of anti-aging behandeling. Dit zorgt ervoor dat uw huidverzorging tot een exclusief 

genot met een zichtbaar effect heeft. 

Tijdens de behandelingen ervaart u een buitengewone schoonheidsbelevenis die effectieve 

werkstoffen en een absoute verwenfactor met elkaar verbindt. 

 

GEZICHT – VERZORGING MET SYSTEEM 

 

Elk mens en elke huid is anders  

Hierbij kiezen we precies datgene wat uw huid nodig heeft op dit moment. De huid wordt verwent 

met de producten uit de SKINOVAGE px lijn 

 

SKINOVAGE basisbehandeling   60 minuten   € 53.50 

SKINOVAGE met ontspanning   90 minuten   € 66.50 

SKINOVAGE   compact   45 minuten   € 45.00 

 

Deze behandeling kunt u uitbreiden met: 

 . Algen Peel Off Mask       € 21.50 

 . Detoxifying Peel Off Mask 

 . Collageen Fleece Mask 

 . Ampullen crash      v.a.  € 25.00 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANTI-AGING 

 

REVERSIVE 

 

Intensieve anti-aging verzorging met verwennende massage voor onmiddellijk zichtbaar effect. Uw 

huid krijgt een jeugdige uitstraling en ziet er gladder en strakker uit. Een moment van ontspanning 

met een blijvend effect. 

100 minuten         €140.00 

 

HSR LIFTING 

 

Voor meer spankracht en elasticiteit. Naar keuze activerend en verlevendigend of ontspannend en 

verwennend. 

 

90 minuten         € 120.00 

 

BABOR SEACREATION 

 

Luxe die onder de huid gaat. 

Gun uw huid een luxueuze expeditie – met zeer werkzame ingrediënten uit de diepten vn de zeeën . 

Het hoog geconcentreerde serum , aangebracht uit een Tigris_schelp, de exclusieve crème in 

gemasseerd met warme  Obsician- en koele koraalstenen als ook twee intensief werkzame maskers, 

toveren een optimum aan uitstraling en jeugdigheid tevoorschijn. 

120 minuten         €195.00 

 

BINDWEEFSEL MASSAGE 

Een bindweefstel massage bevordert de doorbloeding van de huid. Hierdoor wordt de afvoer van 

afvalstoffen gestimuleerd en zet de huid aan tot cel vernieuwing . Hierdoor verbetert de conditie van 

de huid waardoor deze strakker en gladder wordt. Kan in elke behandeling worden ingezet. Voor het 

beste resultaat kunt u een kuur boeken van 10 behandelingen. 

30 minuten         €  40.00 

Kuur van 10 behandelingen       € 350.00 



 

 

 

 

 

 

GEZICHT – MEDICAL BEAUTY 

 

BABOR TECH- MICRONEEDLING 

Voor zichtbare strakkere contouren . De fijnste naaldjes brengen een effectieve werkstofconcentraat, 

hyaluron, tot diep in de huid . Doordat de huid op een natuurlijke wijze een seintje krijgt om te 

herstellen reageert de huid door middel van het opvullen van kleine lijntjes en rimpels. 

70 minuten      gezicht   € 125.00 

       en decolleté € 150.00 

 

Bij het boeken van een kuur van 6 behandelingen krijgt u een gratis product.  

 

 

DOCTOR BABOR – Ultimate Face Lifting 

Effectief alternatief voor onderspuiting met colageen en hyaluron. 

90 minuten        € 90.00 

 

DOCTOR BABOR – REGENERATIE 

Huidopbouwende behandeling. Ook ideaal als voorbereiding en nazorg van esthetische en 

chirurgische ingrepen. 

60 minuten        €60.00 

 

DOCTOR BABOR – VITAMINEBEHANDELING 

Voor elk belaste huid die een bescherming nodig heeft. Bij tekenen van de door het milieu ontstane 

huidveroudering en stresssymptomen. 

Ook geschikt bij couperose . 

90 minuten         € 90.00 



  

DOCTOR BABOR- ULTIMATE VITAMIN C TREATMENT 

Versterkt de natuurlijke weerstand van de huid en geeft de teint  gezonde frisheid. 

90 minuten         € 95.00 

 

DOCTOR BABOR – NEURO SENSITIVE 

Voor de extreem droge en zeer gevoelige hui. Ook voor de verzorging bij neurodermitis/ exzeem in 

symptoomvrije perioden. 

60 minuten        € 70.00 

 

DOCTOR BABOR – HUIDVERNIEUWING  

Huid vernieuwende fruitzuur behandeling voor onzuivere huid, grove poriën, pigmentstoornissen en 

rimpels. Snelle oppepper.  

60 minuten        €60.00 

 

 

BABOR TECH – SPOTREDUCER 

Snelle  en efficiënte vermindering van ouderdomsvlekken en pigmentstoornissen door middel van 

bevriezing. 

Spotreducer (1 vlekje)       € 17.50 

Spotreducer (2 vlekjes)       € 30.00 

Spotreducer (3 vlekjes)       € 40.00 

 

 

ELEKTRISCH EPILEREN 

Een manier van permanente haarverwijdering. Door het consequent volgen van deze behandeling 

kunt u definitief afkomen van overtollige haargroei of het gelaat. Wij zijn ANBOS gecertificeerd. 

Informeer bij uw verzekering voor de vergoedingen. 

 

10 minuten        € 20.00 

20 minuten        € 35.00 

30 minuten        € 45.00 



VERWIJDEREN VAN STEELWRATJES   v.a. € 17.50 

Coaguleren van kleine teleactagasien (gebroken adertjes )     v.a. € 37.50 

 

 

GEZICHT EXTRA’S 

Wimpers en wenkbrauwen: 

Wenkbrauwen epileren       € 10.00 

Wenkbrauwen verven       € 11.00 

Wimpers verven       € 13.00 

Wimpers en wenkbrauwen verven     € 20.00 

 

HARSEN 

 

Bovenlip        € 11.00 

Kin         € 13.00 

Bovenlip en kin        € 22.00 

Oksels         € 15.00 

Bikinizone       v.a. € 15.00 

Onder- of bovenbenen       € 27.50 

Hele benen        € 50.00 

Rug        v.a € 35.00 

 

 

MAKE-UP MET AGE-ID 

Dagmake-up        € 25.00 

Avond make-up        € 30.00 

Make- up advies       € 45.00 

 

 


