
Wanneer wij een afspraak met je maken reserveren wij hiervoor ruimte in de agenda.     Alle prijzen zijn inclusief BTW. 
Wijzigen of annuleren van een afspraak kan voorkomen. Echter wanneer een afspraak     Aan deze prijslijst kunnen geen  
binnen 24 uur wordt afgezegd zijn wij genoodzaakt 50% van de behandelkosten in rekening    rechten worden ontleend. 
te brengen, bij het niet opkomen dagen brengen wij 100% van de gereserveerde 
behandeltijd in rekening. Wij vertrouwen op je begrip. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarieven huid & lichaamsverzorging 
Omdat wij niet met standaard behandelingen werken zijn de tarieven gebaseerd op tijd. In overleg 
met je huidspecialiste kan je aangeven wat je gedaan wilt hebben. 
 
behandeling    tijdsduur     tarieven 

 
face mapping® huidanalyse 10 min. (service)    30 min. = € 33,- 
huidverbeterende behandeling 30 | 45 | 60 | 75 | 90 min.   45 min. = € 47,50 
microZone behandeling  30 min.     60 min. = € 63,- 
integratieve body massage 60 | 75 min.     75 min. = € 77,50 
rug, nek & schoudermassage 30 min.     90 min. = € 92,- 
overige massagevormen  30 | 45 | 60 | 75 min. 
(zoals hot stone, bindweefsel, voetreflex, metamorfose massage) 

 

 

Specials: 
 
30 Dagen behandeling | 30 min. | € 60,- incl. skin-kit 
Maak kennis met de producten van Dermalogica bij adempauze. 
 
Na een korte intake en face mapping® huidanalyse krijg je een 
ontspannende gezichtsbehandeling van 30 minuten én ontvang 
je een Dermalogica skin-health-kit t.w.v. ruim € 40,-. Met dit 
pakket kun je thuis je huid 30 dagen optimaal verzorgen met 
producten die exact passen bij jouw huidconditie. 
 
Zo werken we samen aan een mooie gezonde huid! 
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Dermalogica Booster Kuur | 5 behandelingen | € 170,- incl. skin-kit 
Geef je huid een flinke oppepper tijdens deze kuur van 5 weken. 
 
Je krijgt wekelijks een gezichtsbehandeling van ruim 30 
minuten, met daarin o.a. een reiniging van de huid, Face 
Mapping® huidanalyse, exfoliëren (peeling) of masker, touch 
therapy, aanbrengen van een booster en dagverzorging. 
 
Ter ondersteuning voor thuis ontvang je een skin-health-kit 
t.w.v. ruim 40,- met  huidverzorgings-producten die exact passen bij jouw huidconditie. 
 
 

Tarieven waxen, verven & stylen 
Als je eenmaal de wax van Lycon hebt ervaren wil je nooit meer scheren of epileren! 
 

 
 
verven   tarief    waxen lichaam  tarief 

 
verven wenkbrauwen €  11,-   bovenbenen   €  22,- 
verven wimpers  €  13,-   onderbenen   €  27,- 
beide    €  22,-   boven- en onderbenen €  47,- 

bikinilijn   €  22,- 
waxen gezicht     hele benen en bikinilijn €  66,- 
bovenlip   €  10,-   oksels    €  22,- 
kin    €  10,-   onderrug   €  26,- 
kin en bovenlip  €  18,-   armen    €  22,- 
wangen   €  14,- 
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Tarieven vitaliteit en levensstijl begeleiding 
 
behandeling    tijdsduur    tarief 

 
Intake met 1e consult  90 min.    € 75,- 
Vervolgconsult   60 min.    € 63,- 
 

 
Specials: 
 
Integraal Vitaal lifestyle programma | 12 weken programma | € 480,- 
Het Integraal Vitaal lifestyle programma richt zich op de drie-eenheid voeding, beweging en 
ontspanning. In dit intensieve 12 weken programma wordt de basis gelegd voor stralend genieten 
van levensvreugde en gezondheid! 
 
 
Culinaire bootcamp | 4 – 8 sessies | €  afhankelijk van aantal sessies en type bootcamp 
Basics Boot Camp 
Gezond koken Boot Camp 
Haute cuisine Boot Camp 
Wijn liefhebbers Boot Camp 
Best of Boot Camp 
 
 

Vergoeding behandelingen adempauze 

adempauze, praktijk voor huidverbetering, vitaliteit en wellness is aangesloten bij de 
beroepsvereniging BATC (Belangen Associatie Therapeut en Consument). Alle BATC paramedisch 
natuurgeneeskundig therapeuten zijn gekwalificeerd, dit houdt in dat ze een diploma HBO 
medische basiskennis en een beroepsmatig HBO natuurgeneeskundige studie hebben behaald. 
 
Afhankelijk van je zorgpakket en/of de behandeling bij adempauze krijg je een volledige of 
gedeeltelijke vergoeding; vanuit de aanvullende verzekering. Dit is niet van invloed op je eigen 
risico en verwijzing van huisarts of specialist is niet nodig. 
In dit document vind je een overzicht van zorgverzekeraars welke BATC behandelaars 
vergoeden: download het overzicht 

 

http://www.batc.nl/
http://adempauze.nu/wp-content/uploads/2014/08/Vergoedingenlijst_BATC_2014.pdf
http://adempauze.nu/wp-content/uploads/2014/08/Vergoedingenlijst_BATC_2014.pdf

