
Bij Cosmetisch Instituut Safae Esthetics kunt u terecht voor 
verschillende cosmetische- en medische behandelingen.  

Safae Esthetics is een gespecialiseerd cosmetisch instituut.  
Wij werken met gediplomeerde skinexperts, BIG-geregistreerde 

skinmasters- en artsen. Wij hebben veel ervaring met het uitvoeren 
van behandelingen op het gebied van huidverbetering, permanente 

make up, injectables, meso-therapie, medische pedicure, 
pigmentvlekken verwijderen, anti-rimpelbehandelingen, definitief 
ontharen, anti-acne behandelingen en nog veel meer. Voor ieder 

probleem of voor iedere wens is er een oplossing. Vandaar dat wij 
graag samen met u kijken naar de beste behandeling voor u.  

Wilt u meer weten over ons aanbod?  
Neem dan gerust contact met ons op of  

neem een kijkje op de website!  

 

ENHANCE YOUR NATURAL BEAUTY 

COSMETISCH INSTITUUT SAFAE ESTHETICS 

    OPENINGSTIJDEN:  

   MA   11:00—18:00 uur  

   DI—WO   10:00—18:00 uur  

   DO—VR   10:00—21:00 uur  

   ZA    10:00—17:00 uur  

   ZO     GESLOTEN 

 www.safae-esthetics.nl 

ONTHAREN 

HARSEN 

• Hele benen        € 50,00 

• Onder– of boven benen    € 27,00 

• Armen         € 25,00 

• Bikinilijn         € 17,00 

• Oksels         € 17,00 

• Rug           € 40,00 

• Brazilian Wax       € 45,00 

• Buik          € 40,00 

• Bovenlip         €   9,50 

• Kin           €   9,50 

• Bovenlip en kin       € 18,00 

DEFINITIEF ONTHAREN 

GEZICHT 

• Wenkbrauw tussenstuk    € 27,00 

• Bovenlip         € 31,20 

• Wangen of kin       € 28,80 

• Hals of nek        € 34,80 

• Hele gelaat        € 82,80 

BOVENLICHAAM 

• Oksels of Schouders     € 46,80 

• Bovenrug        € 67,20 

• Onderrug        € 45,60 

• Hele rug         € 112,80 

• Buik          € 117,00 

• Borsten         € 70,80 

• Tepels         € 28,80 

• Buik en borst       € 234,00 

HANDEN EN ARMEN 

• Handen         € 28,80 

• Bovenarmen       € 70,80 

• Onderarmen        € 58,80 

• Hele armen        € 129,60 

BIKINILIJN EN BENEN 

• Bikinilijn         € 54,00 

• Bikinilijn + schaamstreek    € 75,00 

• Navel         € 34,80 

• Billen           € 113,40 

• Bovenbenen (excl. bikinilijn)   € 141,60 

• Onderbenen       € 144,60 

• Hele benen (excl. bikinilijn)   € 270,00 

• Voeten         € 28,80 

• Gehele lichaam      € 588,00 

 

INJECTABLES 
 
JUVEDERM (HYALURONZUUR FILLER) 

• Lippen     1 ml      € 349,99 

• Neus-lip-plooi          € 349,99 

• Neus             € 374,99 

• Kin             € 299,99 

• Kaak      1 ml      € 374,99 

• Jukbeenderen   1 ml      € 349,99 

• Wangen     1 ml      € 349,99 

RADIESSE  

• Kin      0,8 ml      € 149,99 
       1,5 ml      € 299,00 

• Kaak      0,8 ml      € 149,99 
       1,5 ml      € 299,00 
         

WENKBRAUWEN EN WIMPERS 

• Modelleren wenkbrauwen      € 10,00 

• Verven wimpers/wenkbrauwen     € 10,00 

• Verven wimpers & wenkbrauwen    € 18,00 

• Browmake-over (restylen van de wenkbrauwen) € 28,00 

• Lash lifting + wimpers verven      € 45,00 

• Wimperextensions one by one     € 55,00 

• Wimperextensions volume 2D/3D    € 75,00
          

PERMANENTE MAKE-UP 
 
WENKBRAUWEN 

• 3D Hairstrokes          € 265,00 

• Micro-Blading          € 265,00 

• Soft powder           € 325,00 

• Touch-up prijs per onderdeel      € 130,00 

OGEN 

• Eyeliner onder          € 142,50 

• Eyeliner boven          € 165,00 

LIPPEN 

• Lipliner            € 245,00 

• Lippen in het geheel        € 275,00 

 
PEDICURE EN MANICURE 

• MEDISCHE PEDICURE   (30 min)   € 48,00 
geschikt voor reuma– en diabetici 

• BASIS PEDICURE     (30 min.)   € 38,00 
verzorging van de nagels en voeten 

• SPA PEDICURE     (45 min.)   € 48,00 
verzorging van de nagels en voeten  
+ scrub en voetenmassage 

• MANICURE + gellak   (60 min.)   € 48,00 

• MANICURE + nagellak   (60 min.)   € 38,00 

 

J.P.Coenstraat 58  

3531 EW Utrecht  

+31 (0)30 - 751 20 66 



 

FACIAL TREATMENTS 

CONSULT HUIDANALYSE  (15 min.)  € 15,00 

• Intake gesprek 

 
SHORT TREATMENT    (25 min.)  € 25,00 

• Dubbele reiniging 

• Huidanalyse, peeling of lycing 

• Masker aangepast aan uw huidtype 

• Dag– of nachtcrème aangepast aan uw huidtype 

 
BASIC TREATMENT    (45 min.)  € 46,00 

• Huidanalyse + intensieve reiniging van de huid  

• Diepte reiniging; peeling of lycing  

• Onzuiverheden verwijderen; comedonen/milia 

• Masker aangepast aan uw huidtype 

• Verzorgende dag– of nachtcrème aangepast aan 
uw huidtype + SPF overdags 

 
SPECIAL TREATMENT   (75 min.)  € 65,00 

• Huidanalyse + intensieve reiniging van de huid  

• Diepte reiniging; peeling of lycing  

• Onzuiverheden verwijderen; comedonen/milia 

• Wenkbrauwen modeleren 

• Intensieve gezichts-, nek-, hals– en schoudermassage 

• Masker aangepast aan uw huidtype 

• Verzorgende dag– of nachtcrème aangepast aan 
uw huidtype + SPF overdags 

 
DeLUXE TREATMENT   (60 min.)  € 80,00 

• Huidanalyse + intensieve reiniging van de huid  

• Diepte reiniging; peeling of lycing  

• Onzuiverheden verwijderen; comedonen/milia 

• Oxygen Therapy 

• Ultrasonic Ioden + Hyaluron elixir 

• Masker aangepast aan uw huidtype 

• Verzorgende dag– of nachtcrème aangepast aan 
uw huidtype + SPF overdags 

 
EYE TREATMENT    (45 min.)  € 50,00 
Geschikt voor vermoeide ogen en donkere kringen.  
Voor het verkrijgen van een frisse en stralende blik. 

 

 

 
BIO-LIFTING  TREATMENT  (60 min.)  € 75,00 
Behandeling voor de rijpere/vochtarme/verslapte huid 

 
MINIKUUR BIO-LIFTING      €194,00 

• 3x in 7 dagen; te betalen in 3 termijnen 
(1e keer €69,00, 2e keer €65,00, 3e keer €60,00) 

 
SWISS COLLAGEN CARE  (60 min.)  € 75,00 
Geschikte behandeling voor de vochtarme-, rijpere-,  
geïrriteerde-, delicate– en vermoeide huid 

• Oppervlaktereiniging met Vital Oxygen Care 

• Enzymepeeling + Vitamine C 

• Dieptereiniging met borstel– en/of stoomapparaat 

• Onzuiverheden verwijderen; comedonen/milia 

• Masker: Collagen Optima Concentrate en het  
collageen vliesmaker 

• Ooghuidbehandeling (Collagen Mask + crème) 

• Dag– of nachtcrème met Collagen Optima cream 

• Bescherming zomerperiode met Collagen Optima  
 

24K GOLD TREATMENT  (65 min.)  €125,00 
Complete Gold Treatment waarbij gebruik wordt ge-
maakt van 24K zuiver goud. Goud is een stabiel ele-
ment dat een ontstekingsremmend effect heeft op 
sommige huidaandoeningen.  

 
PEELINGS 

 
BIO-PEELING     (90 min.)  € 75,00 
Effectieve behandeling tegen acne, puistjes, rosacea, 
onzuivere huid, lichte pigmentvlekken, sproetjes, litte-
kentjes, grove poriën, fijne lijntjes, ingegroeide haartjes, 
verslapte– en rokershuid. 
  
ENZYMPEELING extra       € 12,50  
(versterkt de werking van de BIO-PEELING) 

 
MINIKUUR BIO-PEELING      €209,00 

• 3x in 7 dagen; te betalen in 3 termijnen 
(1e keer €75,00, 2e keer €69,00, 3e keer €65,00) 
 

 
TCA PEELING     (60 min.)  € 85,00 
Intensieve chemische peeling (de sterkte wordt  
bepaald aan de hand van de huidconditie). 

Geschikt voor het behandelen van pigmentvlekken, 
acne, grove poriën, rimpels, littekens, onzuivere– en 
rokershuid. Behandeling wordt toegepast in kuurver-
band gedurende een periode van 6 à 10 weken. 

GENTLE PIGMENT PEEL  (60 min.)    € 85,00 
Geschikt voor de aanpak van pigmentvlekken 

BOTANICAL PEEL    (60 min.)    € 85,00 
Voor een verfijnde huidstructuur en de aanpak van acné 

GLYCOLIC ACID PEEL  (60 min.)    €85,00 
Grove poriën en huidskleurverschillen worden minder zicht-
baar, ideaal voor de grauwe huid dat vocht verliest. 

 
HUIDTHERAPIE 

  
MICRO-COAGULATIE  éérste 30 min.   € 49,95* 
Voor het definitief verwijderen van de haren, fibromen/
steelwratjes en gesprongen haarvaatjes. 

HOT PLASMA TREATMENT  v.a.    € 80,00 
Voor het liften van de ogen, verwijderen van fijne lijntjes, 
moedervlekken, tatoeages, fibromen/steelwratjes. 

COUPEROSE TREATMENT  (60 min.)    € 75,00 
behandelen van de gevoelige– en couperosehuid 

ROSACEA TREATMENT  (60 min.)    € 75,00 
behandelen van de rosacea huid 

MICRO-DERMABRASIE  (75 min.)    € 80,00 
Mechanische dieptepeeling dat uitgezette poriën vernauwt 
en de huid verfijnt. Tevens wordt de huiddoorbloeding en de 
productie van collageen en elastine op zachte wijze gesti-
muleerd.  

DERMAPEN TREATMENT  (30 min.)    € 80,00 
Effectieve manier om de huid in de diepte te vernieuwen en 
te verbeteren zonder de bovenste huidlaag te beschadigen. 
Het proces zorgt voor aanmaak van collageen en elastine, 
littekens verminderen en huid wordt verstrakt. 

DERMAPEN TREATMENT REJUVENATION   €165,00  
Vochtarme huid, grove poriën, milde acne littekens, verslap-
te huid, zonbeschadigde huid, rimpels, fijne lijnen.  

DERMAPEN TREATMENT WHITENING    €185,00 
Afremmen van pigmentaanmaak en bestaand pigment 
makkelijker te verwijderen. Pakt meerdere huidproblemen 
aan maar werkt dus actiever in op de huidverkleuringen.  

DERMAPEN TREATMENT SCARRINGFIX   €175,00 
Effectieve behandeling tegen diepe rimpels, littekens, striae/
striemen en cellulitis m.b.v. scarringfixbooster en collageen  

SKINBOOSTER TREATMENT (60 min.)    €199,00 
Restylane Skinboosters verbeteren de kwaliteit van de huid 
door de hydrobalans te herstellen en de elasticiteit van de 
huid te verbeteren. Hierdoor treedt vermindering van onef-
fenheden en lijntjes op en er wordt een soepele en gladde 
huid gecreëerd.  
Geschikt voor gezicht, hals, decolleté en handen 

  SKINBOOSTER  1 ML      €199,00 
  SKINBOOSTER  2 ML      €385,00 

*Alle rechten voorbehouden aan Cosmetisch Instituut Safae Esthetics  * Geldige tarieven m.i.v. 2019  * Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden 


