
PRIJSLIJST  2017 

HUIDVERZORGING 
BASISBEHANDELING            €  50,00 

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

Deze behandeling wordt aangepast aan uw huidtype 
GEZICHTTREATMENT           €  67,50 

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)     €  85,00 

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)     €  85,00 

Gevoelige huid, couperose en rosacea stadium I en II 

HYPERPIGMENTATIE 
LIGHTENING-PEELING  (inclusief post-treatmentkit)     €  85,00 

Reductie van pigmentvlekken, huidbeschadiging door de zon en melasma    

ANTI-RIMPEL 
WRINCKLE-PEELING    (inclusief post-treatmentkit)     €  85,00 

Geschikt voor ieder huidtype en alle fases van huidveroudering en lichte pigmentstoornissen 

 
  



 
LITTEKENS / ANTI-AGING 

COLLAGEENSTIMULATIETHERAPIE  
Dit is een combinatiebehandeling van bindweefselmassage en een microneedlingbehandeling. 
Gezicht (tot kaaklijn)   (1 uur)  inclusief post-treatmentkit   €  150,00 
Decolleté    (1 uur)  inclusief post-treatmentkit   €  150,00 
Gezicht en hals   (1½ uur) inclusief post-treatmentkit   €  185,00 
Littekens lichaam   (½ uur)  exclusief post-treatmentkit   €     90,00 

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   €   9,00 
Gerstekorrels verwijderen       vanaf 10 minuten € 15,00 
Make-up            € 30,00 
Verven Wimpers           € 10,00 

Wenkbrauwen         € 10,00 
Harsen  Bovenlip          €   9,00
  Onderlip / kin          €   9,00 
                 Wangen          € 17,50 
  Bovenlip, kin en wangen        € 27,00 
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            € 25,00 
Pedicuren en onderbeenmassage         € 30,50 
Pedicuren en handnagels knippen         € 33,50 
 

WIMPEREXTENSIONS 

Nieuwe set wimperextensions inclusief een oogbehandeling   120 minuten €  85,00 
Opvullen van de wimperextensions na 2 weken       €  30,00 
    

PERMAMENT MAKE-UP 
WENKBRAUWEN 

Hair stroke         120 minuten €  275,00 
Schaduw (poeder / potloodeffect)      120 minuten €  275,00 

 Compact (blok)         120 minuten €  275,00 
 Microblading (mesjestechniek)      120 minuten €  275,00 
 De permanent make-up wenkbrauwen is inclusief één nabehandeling binnen vier tot zes weken 
 

 



 PERMAMENT MAKE-UP vervolg  

OGEN 
Boven eyeliner         60 minuten €  175,00 
Onder eyeliner        60 minuten €  175,00 
Boven en onder eyeliner       90 minuten €  250,00 
De permanent make-up ogen is inclusief één nabehandeling binnen vier tot zes weken 
 

CORRECTIE VAN UW NATUURLIJKE WENKBRAUWEN 
Voor een kleine correctie van uw eigen wenkbrauwen. Met de microbladingtechniek worden enkele 
haartjes tussen uw wenkbrauwen geplaatst om littekens en/ of ontbrekende haartjes te camoufleren. 
 Correctie van natuurlijke wenkbrauwen met microblading  30 minuten €   75,00 
 
OPFRISBEHANDELING  VAN UW OUDE PERMANENT MAKE-UP 
 De eerste 30 minuten          €   75,00 
 Iedere daar op volgende 15 minuten        €   15,00 
       45 minuten  €    90,00 
       60 minuten  €  105,00  enz…. 

 
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 
 
 
Sommige ziektekostenverzekeringen  vergoeden elektrisch ontharen en / of acne behandelingen. Sancos 
is geregistreerd bij de VEKTIS voor een AGB-code van elektrisch ontharen en acne. Vraag eerst na bij uw 
ziektekostenverzekering of u hiervoor verzekerd bent en wat de voorwaarden zijn. 
 
 
 
 
 



      KUREN  
Als u een kuur doet, dan krijg u één behandeling gratis. U betaalt het volledige bedrag van de kuur bij de 
eerste behandeling. 

ACNEKUUR  
ACNE FRUITZUUR-PEELINGKUUR   (5+1 gratis)     € 375,00 
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    (3+1 gratis)  vanaf   € 385,00          
Deze bestaat uit vier weken lang één acne biopeeling per week. Inclusief thuisproducten  
 

NEODERMA CLEAR SKIN CONCEPT 
NEODERMA CLEAR SKIN CONCEPT   (3 + 1 gratis)  vanaf   € 385,00 
Deze bestaat uit drie biopeelingen en één gezichttreatment (gratis).  
Eén behandeling per week, vier weken lang. Inclusief thuisproducten.  
NEODERMA COMBINATIE CLEAR SKIN CONCEPT (3+ 1 gratis)     vanaf      € 520,00 
Deze bestaat uit vier weken lang een biopeeling samen met een gezichttreatment.  
Inclusief thuisproducten 
 

IMAGE SKINCARE KUUR 
IMAGE FRUITZUUR-PEELINGKUUR   (5+1 gratis )     € 425,00 
Zes keer een fruitzuur-peeling, om de veertien dagen één peelingbehandeling.  
Inclusief post-treatmentkit (t.w.v. € 27,50)  
 

ROSACEAKUUR 
ROSACEA SIGNATURE-PEELINGKUUR  (5+1 gratis)     € 425,00 
Zes keer een fruitzuur-peeling met vitamine C en enzymen, om de veertien dagen één signature-peeling. 
Inclusief post-treatmentkit (t.w.v. € 27,50)  
  

HYPERPIGMENTATIEKUUR   

LIGHTENING-PEELING     (5+1 gratis)     € 425,00 
Zes keer een fruitzuur-peeling met lactic en kojiczuur, om de veertien dagen één lightening-peeling. 
Inclusief post-treatmentkit (t.w.v. € 27,50) 
 

ANTI-RIMPELKUUR 
WRINCKLE-PEELING      (5+1 gratis)     € 425,00 
Zes keer een fruitzuur-peeling met glycolzuur en retinol, om de veertien dagen één wrinckle-peeling. 
Inclusief post-treatmentkit (t.w.v. € 27,50) 
      

SPECIALE MASSAGETECHNIEKENKUUR (9+1 gratis)   € 270,00 
Tien keer een bindweefselmassage / pincementsmassage of een lymfedrainage van 30 minuten per keer. 
 

LITTEKENS / ANTI-AGING KUUR       

COLLAGEENSTIMULATIETHERAPIE VOOR HET GELAAT  (3+1 gratis) 
Is een kuur die bestaat uit vier behandelingen, om de vier weken één behandeling. 

Gezicht (tot kaaklijn)    inclusief post-treatmentkit     €  450,00 
 Decolleté    inclusief post-treatmentkit          €  450,00 

Gezicht en Hals   inclusief post-treatmentkit    €  540,00 



LITTEKENS / ANTI-AGING KUUR  vervolg 

COLLAGEENSTIMULATIETHERAPIE VOOR ACNELITTEKENS  (3+1 gratis) 
Een kuur bestaat uit vier behandelingen, om de zes weken één behandeling. 

Acnelittekens gezicht (tot kaaklijn)  inclusief post-treatmentkit     €  450,00 
Acnelittekens gezicht en hals         inclusief post-treatmentkit                                        €  540,00 

COLLAGEENSTIMULATIETHERAPIE VOOR LITTEKENS OF STRIAE (3+1 gratis) 
Een kuur bestaat uit vier behandelingen, om de zes weken één behandeling.  

Op het lichaam   
½ uur per behandeling exclusief post-treatmentkit      €  270,00 
1 uur per behandeling exclusief post-treatmentkit     €  360,00 

 
Als u een kuur doet, dan krijg u één behandeling gratis. U betaalt het volledige bedrag van de kuur bij de 
eerste behandeling. 
    
  
  

Sommige ziektekostenverzekeringen  vergoeden elektrisch ontharen en / of acne behandelingen. Sancos 
is geregistreerd bij de VEKTIS voor een AGB-code van elektrisch ontharen en acne. Vraag eerst na bij uw 
ziektekostenverzekering of u hiervoor verzekerd bent en wat de voorwaarden zijn. 

 
 

aangesloten bij de brancheorganisatie schoonheidverzorging   
 
 

      

 
Sectie Voortgezette opleiding 

AGB registratie 

 

 

 

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                

mailto:info@sancos.nl
http://www.sancos.nl/

