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HUIDVERZORGING 
BASISBEHANDELING            €  50,00 

Deze behandeling wordt aangepast aan uw huidtype  
GEZICHTSBEHANDELING          €  57,50 

Deze behandeling wordt aangepast aan uw huidtype 
GEZICHTTREATMENT           €  70,00 

Geschikt voor extreem gevoelige en of droge huid, rosacea stadium I en II, couperose,  
na een operatie, zwangerschap, voor correctie, voeding en preventie, oneffen huidstructuur  
en zonbeschadigd huid, geschikt voor alle huidtypen 

 
 

HUIDVERBETERING 

NEODERMA 
BIOPEELING            €   75,00 

Acne, onzuivere huid, reductie van pigmentvlekken en littekens, verslapte huid,  
nerfrimpeltjes, anti-aging 

COMBINATIEBEHANDELING          € 120,00 
biopeeling + biolifting-treatment     Liften en verstevigen van de huid, alle huidtypen 
biopeeling + neo-white-treatment   Reductie en ter bestrijding van pigmentvlekken  

IMAGE SKINCARE 
FRUITZUUR-PEELING  (inclusief post-treatmentkit)      €  90,00 

Droge huid, rosacea, couperose, na een operatie, zwangerschap, anti-aging, oneffen structuur,  
fijne rimpels, oppervlakkige pigmentatie, ongelijke teint 

 

HUIDPROBLEMEN 
ACNE 
ACNEREINIGING            €  38,50 

Deze behandeling is alleen geschikt voor een jonge huid met lichte acne 
ACNE FRUITZUUR-PEELING    (inclusief post-treatmentkit)     €  75,00 

Acne, onzuivere huid, vette huid  
ACNE BIOPEELING           €  75,00 

Acne, onzuivere huid, reductie van littekens en pigmentvlekken die veroorzaakt zijn  
door de acne 

ROSACEA 

ROSACEA GEZICHTSBEHANDELING         €  57,50 
 Gevoelige huid, couperose en rosacea stadium I en II  
ROSACEA  SIGNATURE-PEELING (inclusief post-treatmentkit)     €  90,00 

Gevoelige huid, couperose en rosacea stadium I en II 

HYPERPIGMENTATIE 
LIGHTENING-PEELING  (inclusief post-treatmentkit)     €  90,00 

Reductie van pigmentvlekken, huidbeschadiging door de zon en melasma    

SOS-BEHANDELING 
SOS-BEHANDELING           €  57,50 
 Extreem droge of vochtarme huid, het verlicht de huid die neigt naar droge eczeemplekken, 
  herstellen na een zware peelingbehandeling waarop de huid te heftig reageert, bij  

1e graadsverbranding en zonbeschadigde huiden, na een microneedling- of laserbehandeling 



LITTEKENS / ANTI-AGING 

COLLAGEENSTIMULATIETHERAPIE  
Dit is een combinatiebehandeling van bindweefselmassage, microneedlingbehandeling en sos-fibermask. 
Ogen     (¾ uur)  inclusief post-treatmentkit   €  140,00 
Hals (kaaklijn tot sleutelbeen) (¾ uur)  inclusief post-treatmentkit   €  140,00 
Gezicht (tot kaaklijn)   (1 uur)  inclusief post-treatmentkit   €  155,00 
Decolleté    (1 uur)  inclusief post-treatmentkit   €  155,00 
Gezicht en hals   (1½ uur) inclusief post-treatmentkit   €  185,00 
Gezicht, hals en V-lijn decolleté (2 uur)  inclusief post-treatmentkit   €  215,00 
Littekens lichaam   (½ uur)  exclusief post-kit en sos-fibermask  €    95,00 

Het vervagen van rimpels en lijntjes in gezicht, hals en decolleté, acnelittekens  
en atrofische / ingezonken littekens, verouderde en zonbeschadigde huid. 
Op het lichaam is de behandeling zeer geschikt voor striae en littekens. 

Voor het beste resultaat moeten de behandelingen voor huidproblemen in kuurverband gedaan worden. 
Wilt u meer weten over deze kuren, wat het inhoudt, hoe het werkt, de kosten: vraag gerust om de 
uitgebreide folder. 
 

LOSSE BEHANDELINGEN 
Epileren        vanaf    €   8,95 
Gerstekorrels verwijderen      vanaf 10 minuten  € 15,00 
Make-up            € 30,00 
Verven Wimpers           € 10,00 

Wenkbrauwen         € 10,00 
Harsen  Bovenlip          €   8,95
  Onderlip / kin          €   8,95 
                 Wangen          € 17,50 
Massage Gezicht en decolleté     vanaf 20 minuten  € 20,00 
  Rug en nek      vanaf 20 minuten  € 20,00 

Huidanalyse Huidanalyse, adviesbehandeling en / of thuisproducten    € 25,00 
 

         PEDICUREN 
Pedicuren            € 24,00 
Pedicuren en onderbeenmassage         € 29,50 
Pedicuren en handnagels knippen         € 32,50 

 
SPECIALE MASSAGETECHNIEKEN 

Bindweefselmassage       vanaf 30 minuten  €  30,00 
Rimpels, plooien, littekens, slecht doorbloede huid, atrofische / dunne huid, striae,  
panniculose, voorbehandeling bij chirurgische ingrepen 

Pincementsmassage  gezicht     vanaf 30 minuten  €  30,00 
Rimpels, plooien, littekens, atrofische / dunne huid, congestieve / nerveuze huid,  
couperose, acne, ongelijkmatige pigmentatie 

Lymfedrainage gezicht      vanaf 30 minuten  €  30,00 
Oedeem en stuwing na een operatie, zoals een oogcorrectie of een facelift. Bij een 
bloeduitstorting, rosacea stadium I en II, couperose, acne, verbrandingen, keloïd en littekens 

Voor het beste resultaat moeten deze massages in kuurverband (tien behandelingen) gedaan worden. 
 
 



ELEKTRISCH ONTHAREN 
Elektrisch ontharen       vanaf 20 minuten  €  40,00 
             Definitieve ontharing met naaldje, met diathermie- of blendtechniek  
Coaguleren haarvaatjes      vanaf 10 minuten  €  15,00 
             Verwijderen van haarvaatjes, bloedblaasjes en couperose met de blendtechniek 
Steelwratjes verwijderen      vanaf 10 minuten  €  15,00 

Verwijderen van steelwratjes met de “zapper”(wegbranden) of blendtechniek 
 
 

      KUREN  
NEODERMA CLEAR SKIN CONCEPT 
NEODERMA CLEAR SKIN CONCEPT   (4 behandelingen + thuisproducten)  € 420,00 
Deze bestaat uit drie weken lang één biopeeling per week, de vierde week een biolifting- of een  
neo-white-treatment. Inclusief thuisproducten.  
NEODERMA COMBINATIE CLEAR SKIN CONCEPT (4 behandelingen + thuisproducten)         € 585,00 
Deze bestaat uit vier weken lang een biopeeling samen met een biolifting- of een neo-white-treatment.  

IMAGE SKINCARE KUUR 
IMAGE FRUITZUUR-PEELINGKUUR   (6 behandelingen)    € 485,00 
Zes keer een fruitzuur-peeling, om de veertien dagen één peelingbehandeling.  
inclusief post-treatmentkit (t.w.v. € 27,50)  

ACNEKUUR 
ACNEREINIGINGSKUUR    (6 behandelingen)    € 205,00 
Zes keer iedere week één acnereiniging met een cleanser en maximaal 15 minuten onreinheden 
verwijderen.  
ACNE FRUITZUUR-PEELINGKUUR   (6 behandelingen)    € 400,00 
Zes keer een fruitzuur-peeling met salicylzuur en glycolzuur, om de veertien dagen één  
acne fruitzuur-peeling. Inclusief post-treatmentkit (t.w.v. € 27,50)  
ACNE CLEAR SKIN CONCEPT    (4 behandelingen + thuisproducten)  € 420,00          
Deze bestaat uit vier weken lang één acne biopeeling per week.  

ROSACEAKUUR 
ROSACEA GEZICHTSBEHANDELINGKUUR   (6 behandelingen)    € 310,00 
Zes keer om de veertien dagen één rosacea gezichtsbehandeling. 
ROSACEA SIGNATURE-PEELINGKUUR  (6 behandelingen)    € 485,00 
Zes keer een fruitzuur-peeling met vitamine C en enzymen, om de veertien dagen één 
rosacea signature-peeling. Inclusief post-treatmentkit (t.w.v. € 27,50)  
  

 
HYPERPIGMENTATIEKUUR  (6 behandelingen)    € 485,00 

Zes keer een fruitzuur-peeling met lactic en kojiczuur, om de veertien dagen één lightening-peeling. 
inclusief post-treatmentkit (t.w.v. € 27,50)   

SOS-BEHANDELINGSKUUR  (4 behandelingen)    € 205,00 

Bij een extreem droge of vochtarme huid, vier weken lang één keer per week één sos-behandeling. 
Bij herstel van een zware peeling, 1e graadsverbranding, zonverbranding, na microneelding- of 
laserbehandeling twee weken lang twee sos-behandelingen per week. 

SPECIALE MASSAGETECHNIEKENKUUR     € 270,00 
Tien keer een bindweefselmassage / pincementsmassage of een lymfedrainage van 30 minuten per keer. 



LITTEKENS / ANTI-AGING KUUR       

COLLAGEENSTIMULATIETHERAPIE VOOR HET GELAAT 
Is een kuur die bestaat uit vier behandelingen, om de vier weken één behandeling. 

Ogen     inclusief post-treatmentkit    €  500,00 
Hals (kaaklijn tot sleutelbeen) inclusief post-treatmentkit     €  500,00 
Gezicht (tot kaaklijn)    inclusief post-treatmentkit     €  555,00 

 Decolleté    inclusief post-treatmentkit          €  555,00 
Gezicht + Hals    inclusief post-treatmentkit    €  665,00 
Decolleté + Hals   inclusief post-treatmentkit     €  665,00 
Gezicht + Hals + V-lijn decolleté  inclusief post-treatmentkit    €  770,00 

COLLAGEENSTIMULATIETHERAPIE VOOR ACNELITTEKENS  
Een kuur bestaat uit vier behandelingen, om de zes weken één behandeling. 

Acnelittekens gezicht (tot kaaklijn)  inclusief post-treatmentkit     €  555,00 
Acnelittekens gezicht en hals         inclusief post-treatmentkit                                        €  665,00 

COLLAGEENSTIMULATIETHERAPIE VOOR LITTEKENS OF STRIAE 
Een kuur bestaat uit vier behandelingen, om de zes weken één behandeling.  

Litteken op het lichaam   
   ½ uur per behandeling exclusief post-treatmentkit en sos-fibermask  €  340,00 

      ¾ uur per behandeling exclusief post-treatmentkit en sos-fibermask  €  395,00 
Striae      

1 uur per behandeling exclusief post-treatmentkit en sos-fibermask  €  450,00 
  2 uur per behandeling exclusief post-treatmentkit en sos-fibermask  €  900,00  
 
 
  

 
 
SancoS huidverbetering en huidverzorging     openingstijden 
Sliedrechtstraat  86a            maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 
3086 JN Rotterdam                    9.30  - 21.30 
telefoon: 010 - 481 01 01                       zaterdag 
e-mail: info@sancos.nl                            9.00  - 12.00  
website: www.sancos.nl                     we werken alleen volgens afspraak               
               
 
 

      

 

            Sectie VO    

       AGB registratie 
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