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HUIDVERBETERING
IMAGE GEZICHTSBEHANDELING
€ 65,00
Deze behandeling wordt aangepast aan uw huidtype
IMAGE GOING BEYOND
€ 85,00
Een combinatie van twee verschillende peelingen die in vier lagen wordt opgebouwd. Iedere
laag heeft een specifieke werking en wordt aangepast aan uw huidconditie
IMAGE FRUITZUUR-PEELING
€ 85,00
Voor correctie, voeding en preventie, anti-aging, oneffen huidstructuur, fijne rimpels, oppervlakkige
pigmentatie, ongelijke teint, rosacea, couperose. Zowel voor de jonge als de rijpere huiden.
Deze behandeling wordt aangepast aan uw huidconditie.
IMAGE O2 lift
€ 100,00
Maximaliseert de zuurstoftransport in de huid en wordt ondersteunt met hoogwaardig
plantaardige stamcellen, peptiden en enzymen die de huid herstellen, voeden en egaliseren.
Geeft direct een energie-boost aan de huid

HUIDPROBLEMEN
ACNE
IMAGE ACNEREINIGING
Deze behandeling is alleen geschikt voor een jonge huid met lichte acne of als start van een
acne fruitzuur-peelingkuur
IMAGE ACNE FRUITZUUR-PEELING
Acne, onzuivere huid, vette huid
IMAGE ACNE FRUITZUUR-PEELINGKUUR
€ 287,50
Eén keer acne reiniging en drie keer een acne fruitzuur-peeling

€ 47,50

€ 80,00
€ 250,00

ROSACEA/ COUPEROSE
IMAGE SIGNATURE-PEELING
Geschikt voor alle huidtypen, de jonge en rijpere huiden

€ 85,00

PIGMENTATIE
GOING BEYOND LIGHTENING LIFT
Oppervlakkige hyperpigmentatie, huid met zonschade, ongelijke teint
IMAGE LIGHTENING-PEELING
Reductie van pigmentvlekken, huidbeschadiging door de zon

€ 85,00
€ 85,00

ANTI-AGING
GOING BEYOND WRINKLE LIFT
€ 85,00
Anti-aging, verjonging, grauwe huid, lichte zonschade, vlakke acnelittekens
IMAGE WRINKLE-PEELING
€ 85,00
Geschikt voor ieder huidtype en alle fases van huidveroudering en lichte pigmentstoornissen
U krijgt bij een going beyond lift en fruitzuur-peeling een post-treatment kit mee naar huis. Deze kit moet u de
eerste 5 tot 7 dagen gebruiken om uw huid weer goed te laten herstellen. Daarna stapt u pas over op de
aanbevolen IMAGE Skincare producten.

CAMOUFLAGEBEHANDELING
CAMOUFLAGEBEHANDELING
vanaf 60 minuten
€ 100,00
IEDERE DAAR OP VOLGENDE
15 minuten
€ 25,00
De camouflagebehandeling wordt gestart met een voorbehandeling van je huid. Welke keuze van
voorbehandeling er gedaan wordt is afhankelijk van de conditie van je huid. Daarna worden de
camouflagekleuren bepaald en aangebracht. En je krijgt instructies hoe je zelf de camouflage preparaat
thuis kan aanbrengen en hoe je huid moet verzorgen voor een mooiste resultaat te krijgen.

ELEKTRISCH ONTHAREN
ELEKTRISCH ONTHAREN
vanaf 20 minuten
Definitieve ontharing met naaldje, met diathermie- of blendtechniek
COAGULEREN HAARVAATJES
vanaf 10 minuten
Verwijderen van haarvaatjes, bloedblaasjes en couperose met de blendtechniek
STEELWRATJES VERWIJDEREN
vanaf 10 minuten
Verwijderen van steelwratjes met de “zapper”(wegbranden) of blendtechniek

€ 45,00
€ 27,50
€ 27,50

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

NATURAL FACE LIFTING
NATURAL FACE LIFTING
€ 85,00
Deze gelaatsbehandeling bevat twee soms drie verschillende massagetechnieken. Wordt aangepast aan
de behoefte van uw huid en ondersteund door de cosmeceutical producten van IMAGE Skincare.
De keuze wordt gemaakt uit de volgende massagetechnieken
Natural Face Lifting (huidverjonging)
- Wrinkle & Contour Analysis (bind- en spierweefsel)
- Face Lifting
(opper-, leder- en onderhuid, bind-, spier-, pees- en botweefsel)
- Sculpture Club
(workout voor thuis)
- Boost & Lift
(spieren)
- Collagen Boost
(aanmaak collageen)
- Advanced Face Lifting
(mimische spieren)
Skin Improvement (huidverbetering)
- Cell Regenerating Facial
(meridianen, energiebanen)
- Lymfedrainage
(afvoer afvalstoffen)
NATURAL FACE LIFING-KUUR
€ 425,00
€ 380,00
Vijf weken lang één keer per week een Natural Face Lifting behandeling en het aanleren van de
Sculpting massage (workout) voor thuis.

HUID VERBETERENDE MASSAGETECHNIEKEN
BINDWEEFSELMASSAGE RUG EN GEZICHT
vanaf 45 minuten
€ 55,00
Rimpels, plooien, littekens, slecht doorbloede huid, atrofische/dunne huid, verslapte huid, striae,
voorbehandeling bij chirurgische ingrepen
BINDWEEFSELMASSAGE LICHAAM
vanaf 45 minuten
€ 55,00
Huidverslapping, striae, panniculose, slechte doorbloede huid, rimpels, plooien
PINCEMENTSMASSAGE GEZICHT
vanaf 45 minuten
€ 55,00
Fijne nerfrimpels, afvlakken van littekens, atrofische/dunne huid, congestieve/nerveuze huid,
gespannen huid, couperose, acne

LYMFEDRAINAGE NA EEN COSMETISCHE OPERATIE
LYMFEDRAINAGE GEZICHT
vanaf 20 minuten
IEDERE DAAR OP VOLGENDE
5 minuten
Geschikt bij oedeem en stuwing na een operatie, zoals een oogcorrectie of facelift.
Ook na een ongeluk waardoor er oedeem of blauwe plekken in het gezicht aanwezig zijn.

€ 30,00
€ 5,00

OVERIGE BEHANDELINGEN
Epileren
vanaf 15 minuten
Gerstekorrels verwijderen
vanaf 10 minuten
Make-up
Verven
Wimpers
Wenkbrauwen
Harsen
Bovenlip
Onderlip / kin
Wangen
Bovenlip, kin en wangen
Huidanalyse advies welke behandeling en/of thuisproducten geschikt zijn voor uw huid

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

12,50
25,00
35,00
12,50
12,50
12,50
12,50
21,00
32,00
25,00

aangesloten bij de brancheorganisatie schoonheidsverzorging

Sectie Voortgezette Opleiding

Sancos skincare
praktijk voor huidverbetering en huidverzorging
Sliedrechtstraat 86a
3086 JN Rotterdam
telefoon: 010 - 481 01 01
e-mail: info@sancos.nl
website: www.sancos.nl

mijn werktijden zijn
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
10.00 - 21.00
zaterdag
9.00 - 12.00
ik werk alleen volgens afspraak

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

