
SKEYNDOR BEHANDELMENU
SKEYNDOR BASIC TREATMENTS TIJD PRIJS   + SONIC
Essential treatment 60 min    € 60         € 70 
Aquatherm treatment 60 min    € 64         € 74 
Natural Defence Moisturizing treatment 60 min    € 65 € 75
Professional Mask treatment 75 min    € 80        € 90
Clear Balance treatment  60 min    € 64        € 74 

PROFESSIONAL PACK TREATMENTS TIJD PRIJS + SONIC
Aquatherm prof. O2 treatment 75 min     € 77 € 87
Power C+ Brightening antioxidant treatment 60 min    € 68  n.v.t.
Power Hyaluronic Dynamic treatment 60 min € 73 € 83
HA Eye Contour & Lashes Prof. treatment 40 min € 47 n.v.t. 
Power Retinol treatment 60 min € 75 € 85
Global Lift prof. treatment 75 min € 85 € 95
Eternal prof. treatment 75 min     € 80 € 90
Corrective prof. treatment 75 min € 85 € 95
Derma Peel Pro Timeless Peel 60 min    € 75       € 85
Derma Peel Pro Brightening Peel 60 min € 75 € 85 
Timeless Prodigy treatment 90 min € 150 n.v.t.
Informeer naar de Derma Peel kuur mogelijkheden

SKEYNDOR MEN TIJD PRIJS + SONIC 
Express en Energizing treatment 60 min    € 72        € 82
Intense Hydrating treatment 60 min    € 70      € 80

MESOSCIENCE TREATMENTS TIJD PRIJS TIJD  PRIJS
Meso Filler treatment 60 min € 120 30 min € 60
Meso Bright treatment 60 min € 120 30 min € 60
Meso BT-Lift treatment 60 min € 120 30 min € 60
Meso Slim 60 min € 120 30 min € 60
Informeer naar de Meso kuur mogelijkheden



SKEYNDOR BEHANDELMENU
SKEYNDOR BASIC TREATMENTS

ESSENTIAL TREATMENT 60 min. € 60 / € 70 
Bij deze behandeling ligt de nadruk op het in stand houden van de huid� ora en de vochtbalans. De Essential       
producten vullen de tekorten van de huid aan en geven haar een comfortabel gevoel. De huid is stralend en 
schoon. Afgestemd op de huid zonder speci� eke problemen (normaal – droge huid of de normaal – vette 
huid).

AQUATHERM TREATMENT 60 min. € 64 / € 74 
De behandeling die de (over)gevoelige huid kalmeert, herstelt en ondersteunt. De samenstelling, op basis 
van thermaal bronwater versterkt de afweer van de huid en vermindert irritaties, roodheid en een trekkerig 
gevoel. 

NATURAL DEFENCE MOISTURIZING TREATMENT 60 min. € 65 / € 75 
Herstellende en weerstand versterkende behandeling bij een vochtarme huid. Door de vochtbalans te 
optimaliseren en de huidfuncties te herstellen krijgt de huid haar natuurlijke weerstand weer terug. Het direct 
herstellende effect maakt de huid weer soepel en comfortabel.

PROFESSIONAL MASK TREATMENT 75 min. € 80 / € 90
Ondersteunende behandeling voor de huid die een extra boost aan voedingsstoffen nodig heeft. Door ge-
bruik te maken van een ampul en een van de Professional Masks krijgt de huid een intensieve en diepgaan-
de behandeling. Verbetert de structuur van de huid, vermindert huidproblemen, vult de benodigde voedings-
stoffen aan en heeft een anti-aging werking.
 
CLEAR BALANCE TREATMENT 60 min. € 64 / € 74
Bestrijdt de hoofdoorzaken van de vette en/of onzuivere huid: onzuiverheden, talgafscheiding en verdikte 
hoornlaag. Met de Clear Balance Treatment wordt de huid intensief gezuiverd, gereinigd en ondersteund in 
haar zelfherstellende vermogen. Brengt de huid in balans, herstelt het vochtgehalte en kalmeert haar. 
De uitstraling is kalm, schoon en mat. 



SKEYNDOR BEHANDELMENU
SKEYNDOR PROFESSIONAL PACK TREATMENTS

AQUATHERM PROFESSIONAL O2 TREATMENT 75 min. € 80 / € 90 
Remineraliserende behandeling voor de (over)gevoelige huid op basis van thermaal bronwater die de weer-
stand van de huid vergroot.  Het vochtherstellend vermogen van de opperhuid wordt ondersteund en de 
gevoelige en/of beschadigde huid is weer rustig en comfortabel.

POWER C + BRIGHTENING ANTIOXIDANT PROF. TREATMENT 60 min. € 68  
Behandeling die zich richt op het neutraliseren van vrije radicalen en het verhelderen van de teint. Vitamine 
C, bekend als krachtige antioxidant, stimuleert de celstofwisseling  en de collageenproductie. De huidteint 
wordt helder, gelijkmatig en egaler. Deze verkwikkende behandeling geeft een snelle energieboost aan de 
doffe, vermoeide en door de zon aangedane huid. 

POWER HYALURONIC TREATMENT 60 min. € 73 / € 83
Een vochtregulerende behandeling op basis van hyaluronzuur. Deze krachtige vochtbinder herstelt de 
natuurlijke vochtgraad van de huid en maakt de huid met (droogte) lijntjes en rimpeltjes weer comfortabel en 
volumineus. Deze behandeling is geschikt voor elk huidtype en verbetert de algehele huidconditie. De huid 
voelt soepel en glad aan en verkrijgt een vitale en gezonde uitstraling. 

POWER HA EYE CONTOUR AND LASHES PROFESSIONAL TREATMENT 40 min. € 47
Tijdens deze ontspannende en verkoelende oogbehandeling wordt de conditie van de oogcontouren en de 
wimpers verbeterd. De microcirculatie en de lymfestroom worden gestimuleerd voor een heldere oogopslag. 
De speciale formule van het oogmasker biedt de oogcontouren comfort, verfrist en heeft dankzij de hya-
luronzuur een opvullend effect op rimpeltjes.  De oogopslag is fris en jeugdig en de huidstructuur is ver� jnd 
en gelift. Deze behandeling is te combineren met de Skeyndor gezichtsbehandelingen. 

POWER RETINOL TREATMENT 60 min. € 75 / € 85
Deze egaliserende behandeling op basis van pure retinol is een weldaad voor iedereen die huidveroudering, 
veroorzaakt door leeftijd of blootstelling aan de zon, wil bestrijden. Pure retinol herstelt en verstevigt de huid 
en egaliseert direct het huidoppervlak. Kleine littekens en huidvlekjes worden minder zichtbaar. Tevens wordt 

de aanmaak van collageen en elastine gestimuleerd en het celvernieuwingsproces ondersteund. 
De futloze huid wordt weer fris, jeugdig en stralend.

GLOBAL LIFT PROFESSIONAL TREATMENT 75 min. € 85 / € 95
Behandeling voor de rijpe huid ter bestrijding van de globale 

huidveroudering. De huid van het gelaat, kaakcontour en hals 
wordt verstevigd, het volume hersteld en de verslapping 

van de onderkin verzacht.



SKEYNDOR BEHANDELMENU
SKEYNDOR PROFESSIONAL PACK TREATMENTS
ETERNAL PROFESSIONAL TREATMENT 75 min. € 80 / € 90 
Deze intensief regenererende behandeling biedt een buitengewoon verjongend effect en stelt huidver-
oudering uit. Het plantaardige levenselixer met grote herstellende werking voedt en revitaliseert de 
opperhuid en zet aan tot celvernieuwing en aanmaak van collageen. 

CORRECTIVE PROFESSIONAL TREATMENT 75 min. € 85 / € 95 
Een uitermate doeltreffende antirimpel behandeling die diepe rimpels en tevens mimische lijntjes egaliseert.  
De huidopvullende en spierontspannende bestanddelen maken de huid glad, zacht, egaal en jeugdig. 

DERMA PEEL PRO TIMELESS PEEL 60 min. € 75 € / € 85
Deze professionele en intensief exfoliërende behandeling biedt een meervoudige technologie die opeenvol-
gend verschillende peelingtechnieken combineert. Ideaal voor de behandeling van (expressie)lijntjes, rimpels 
en littekens. De huid wordt aangezet tot celvernieuwing en ondersteunt het natuurlijke afschilferingsproces 
van de opperhuid. De huid wordt zichtbaar glad en jeugdiger.

DERMA PEEL PRO BRIGHTNING PEEL 60 min. € 75 / € 85 
Deze professionele en intensief exfoliërende behandeling biedt een meervoudige technologie die opeen-
volgend verschillende peelingtechnieken combineert. Deze teintverhelderende behandeling ondersteunt de 
afschilfering van dode huidcellen en reguleert de afgifte van melanine. De huid wordt glad, transparant en 
krijgt een egalere teint.

TIMELESS PRODIGY TREATMENT 90 min. € 150 
Een compleet exclusief behandelingsritueel die speciaal is ontwikkeld met de laatste multigen-technologie 
voor het verjongen van de huidgenen.Geformuleerd met hoge concentraties van 25 exclusieve en weten-
schappelijk geselecteerde actieve ingrediënten in combinatie met drie antiverouderingsstrategieën die sa-
men de cel regeneratie stimuleren, de cel kwaliteit vergroten en de cel functionaliteit verbeteren met als doel 
bij elke leeftijd en huidconditie de degeneratie van de huid een halt toe te roepen.

SKEYNDOR MEN TREATMENTS
SKEYNDOR MEN EXPRESS ENERGIZING PROFESSIONAL TREATMENT 60 min. € 72 / € 82 

Speciaal gericht op de gestreste en vermoeide mannenhuid. Verzacht tekenen van 
veroudering en maakt de huid energiek, vitaal en resistent tegen de invloeden 

van buitenaf.  Maakt de huid sterker en zorgt voor een gladder scheer-
resultaat.

SKEYNDOR MEN INTENSE HYDRATING PROFESSIONAL 
TREATMENT 60 min. € 70 / € 80

Deze behandeling richt zich op het herstel van de juiste 
huidbalans, vult de vochtdepots aan en reguleert de 

talgproductie. De door externe agressies, zoals sche-
ren, geïrriteerde huid wordt gekalmeerd, gematteerd 

en krijgt een gezonde, sterke uitstraling.



SKEYNDOR BEHANDELMENU
SKEYNDOR MESO INFUSION TREATMENTS
De Meso Infusion is de nieuwste generatie op het gebied van virtuele Mesotherapie apparatuur. Een behan-
deling met de Meso Infusion bestaat uit vier verschillende technieken die het samen mogelijk maken om 
actieve werkstoffen direct in te sluizen in de huidcel. De Meso Infusion verbetert de vochttoevoer, stimuleert 
de doorbloeding, de celstofwisseling en de lymfe afvoer van de huid. Daarnaast biedt iedere afzondelijke 
Meso Infusion behandeling zijn eigen prachtige resultaten.

MESO FILLER TREATMENT                                                                       60 min. € 120  30 min. € 60
De Meso Filler behandeling is speciaal voor een dunne huid met verticale rimpels. De behandeling vult het 
weefsel op voor meer volume en gaat de strijd aan met verticale lijntjes en rimpels. Het verbetert de stevig-
heid van de huid van het gezicht, hals en decolleté voor een algehele jeugdige uitstraling en remt de huidver-
oudering.

MESO BRIGHT TREATMENT                                                                     60 min. € 120  30 min. € 60
Wanneer een huid last heeft van hyperpigmentatie, huidvlekken en/ of grove poriën dan biedt de Meso 
Bright behandeling de perfecte oplossing. De Meso Bright behandeling verheldert de pigment-, huidvlekken 
en de teint van de huid. Vertraagt het terugkeren van de vervaagde pigmentvlekken en ver� jnt de poriestruc-
tuur. De huid krijgt weer een egale en frisse uitstraling. 

MESO BT-LIFT TREATMENT                                                                      60 min. € 120  30 min. € 60
Huidveroudering zoals rimpels en verslapping is wat we allemaal tegen willen gaan. De Meso BT-Lift biedt 
daar de oplossing voor. Drie unieke peptide vormen de basis van het concentraat die zorgen voor ontspan-
ning van de mimische spieren met als resultaat dat � jne lijntjes en rimpels sterk verminderen. Daarnaast 
heeft de behandeling een liftende effect op de huid van het gezicht, hals en decolleté.

MESO SLIM TREATMENT                                                                          60 min. € 120  30 min. € 60
Met de Meso Slim behandeling heb je de unieke mogelijkheid om lokaal af te slanken en cellulitis te bestrij-
den. Door de afvoer van gifstoffen en de vermindering van de vochtophoping verkrijg je een algeheel detox 
effect. Stimuleert de vetcelverbranding en vermindert daarmee de dikte van het weefsel. De huid is zachter, 
egaler en toont minder cellulites. De omvang van het lichaam neemt af en contouren verstrakken.


