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Voorwoord 

Dank u voor uw interesse in Instituut Huid &Zo! Sinds 2008  heeft schoonheidsspecialiste Shane heeft 
sinds 2008 deze salon opgericht en is zelf meer dan 20 jaar actief als specialiste in Nederland. 

Dit alles heeft geleid een breed scala aan behandelingen met diepgaande kennis. Er is veel op 
verzoek mogelijk maar op een goede indruk aan u te geven zijn de behandelingen opgedeeld in 
drie categorieën”: 

Verbetering: Alle behandelingen zijn gericht op het structureel gezonder maken van uw 
huidconditie. Door lichaamseigen processen te stimuleren verbeteren en verjongen we uw huid, 
verhelpen we verschillende huidaandoeningen en laten we uw huid stralen. 

Ontspanning: Hier vindt u onze massages, sauna-combi behandelingen en andere behandelingen 
die voor heerlijke ontspanning zorgen 
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Hartelijk dank voor uw interesse in Instituut Huid &Zo!. Sinds 2008 bieden verzorgen we 
verschillende schoonheidsbehandelingen in het centrum van Amersfoort in de eigen salon. Zelf 
ben ik meer dan 20 jaar in de schoonheidsbranche. 

Dit alles heeft geleid een breed scala aan behandelingen met diepgaande kennis. Er is veel op 
verzoek mogelijk maar om een goede indruk aan u te geven zijn de behandelingen opgedeeld in 
drie categorieën: 

Verzorging: Een opkikker voor uw gezicht, een anti-stress behandeling, manicure, pedicure. 
Onder verzorging valt een scala van de “klassieke” schoonheidsbehandelingen. Gericht op een 
directe boost. 

Afhankelijk van uw wensen, budget en medische contra-indicaties, wordt er een op maat 
gemaakte behandeling, kuur of arrangement opgemaakt.  

Onze website heeft u hopelijk nieuwsgierig gemaakt. 

 

Tot in de salon, 

 

Shane Ramdoelare-Tewari-Soekhai 
Eigenaresse Instituut Huid &Zo! 



Werkwijze 

Hoewel de essentie nog hetzelfde is, worden schoonheidsbehandelingen steeds effectiever en 
intenser. Er zijn verschillende werkstoffen en het kan zo zijn dat er behandelingen niet mogelijk 
zijn door huidaandoeningen, levensstijl, medicijngebruik of gewoonweg genen. Daarnaast 
kunnen er bepaalde wensen en verwachtingen zijn die of te hoog zijn dan wel overtroffen 
kunnen worden.  

Bent u voor het eerst bij ons in de salon, dan kan het handig zijn om eerst even kennis te maken. 
Hier hebben we een speciale introductie sessie voor ontwikkeld 

 

Behandeling Prijs 
Huidanalyse € 20,- 

 

Tijdens de huidanalyse wordt er een anamnese afgenomen. Daarin wordt de (relevante) 
medische situatie en persoonlijke levensstijl doorgenomen. Daarna volgt een analyse van uw 
huidconditie welke uitmondt in een advies voor één of meerdere behandelingen. 

Mocht u meteen overgaan tot het boeken van de geadviseerde behandeling, dan trekken we de 
kosten van de huidanalyse ervan af. 
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Huidverbetering 

Huidaandoeningen verbeteren, uw huid in gezondere conditie krijgen en/of er gewoonweg weer 
wat jonger uitzien, dat is het doel van de behandelingen bij Instituut Huid &Zo! welke onder 
huidverbetering vallen. Via verschillende technieken en werkstoffen stimuleren we uw 
lichaamseigen processen zodat je in je beste huidconditie komt zonder fillers of botox. 

Boekt u voor het eerst een huid verbeterende behandeling, dan zullen we altijd een intake met u
doornemen waarin alles uitgelegd wordt. Deze behandelingen bevatten vaak intensieve 
werkstoffen en soms horen daar bepaalde voorwaarden bij om een optimaal resultaat te 
waarborgen. Ook is het aantal benodigde behandelingen per persoon vaak verschillend. 

Gezichtsbehandelingen 

Ieder mens is anders en daarmee kan de behandeling van een huidconditie erg verschillen van 
persoon tot persoon. Met de onderstaande behandelingen bieden we verschillende opties aan die 
op basis van wensen en contra-indicaties ingezet kunnen worden 

Met het Zuid-Afrikaanse merk Kalahari heeft Instituut Huid &Zo! een huid verbeterende 
productlijn die gebaseerd op natuurlijke stoffen. Geen van de werkstoffen is kunstmatig 
versterkt en alle behandelingen zijn erop gericht om de lichaamseigen processen te stimuleren. 

Hieronder vindt u een uitgebreide lijst van opties waaruit gekozen kan worden.  

Behandeling Prijs 
Kalahari Starter € 80,- 
Kalahari Phyto € 95,- 
Kalahari D-Age € 100,- 
Kalahari TCA € 95,- 
  
Kaviaar € 95,- 
Ampul (extra tijdens behandeling) € 6,95 

Microdermabrasie 

Een grondigere peeling heeft u nog niet gehad. Deze non  -  invasieve maar grondige peeling is een 
ideale behandeling om in kuurverband te ondergaan. Het aantal aanbevolen behandelingen voor 
een kuur is onder andere afhankelijk van uw huidconditie, wensen en gewenste resultaat. 
Microdermabrasie is goed te combineren met bijvoorbeeld een Kalahari gezichtsbehandeling. 

Behandeling  Prijs 
Los  
Oog contour € 50,- 
Mond/Lippenplooi € 50,- 
Neusbrug € 20,- 
Hals & Decolleté € 90,- 
  
Kuur In overleg 
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Meta Therapy 

Meta Therapy is een (inter)nationaal geroemde benadering voor huid verbeterende 
behandelingen. De lichaamseigen aanmaak van onder andere collageen wordt gestimuleerd en 
samen met de rimpel behandeling kunnen resultaten echt verbluffend zijn. Het beste resultaat is 
te behalen wanneer er een kuur wordt ondergaan van meerdere behandelingen. Een combinatie 
met Microdermabrasie behoort tot de mogelijkheden. 

Behandeling Prijs 
Los  
Zone (Mond/Ogen of Neusbrug) € 75,- per zone 
Hals + Decolleté € 100,- 
Gezicht € 150,- 
Gezicht + Rimpel € 175,- 
Gezicht + Hals/Decolleté € 200,- 
Gezicht + Hals/Decolleté + Rimpel € 230,- 
  
Kuur In overleg 

 

IPL 

Permanente haarreductie van tot wel 95% door middel van lichtflitsen. Dat is wat je kan 
verwachten naast de behandeling aandoeningen van onder andere couperose. Haargroei 
verschilt heel erg per persoon.  Levensstijl, medicatie en andere factoren spelen naast de 
hoeveelheid haargroei een grote rol en voor een accuraat advies is een huidanalyse vooraf vaak 
geadviseerd. 

 Behandeling Prijs 
Zone Vanaf € 20,- per zone per behandeling 

 

CryoPen 

Wratten en/of fibromen kunnen best vervelend zijn. Instituut Huid &Zo! biedt hier een behandeling 
voor. Dit is zowel tijdens een behandeling of als los te boeken.  

 Behandeling Prijs 
Wratten/pigmentvlekken/overig Vanaf € 15,-  
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Verzorging 

Kan uw huid een oppepper gebruiken?  op zoek naar een manicure of pedicure? Dan is een 
verzorgende behandeling precies goed voor u. Ook is er een mogelijkheid van het bleken van uw 
tanden door middel van natuurlijke stoffen. Kortom: een breed scala aan behandelingen die 
meteen te boeken zijn in de salon. 

Gezicht 

Behandeling Prijs 
Gezicht &Zo! € 45,- 
Stress &Zo! € 30,- 
Vitamine Energie € 54,95,- 
Bamboe Dragonfruit € 65,- 
Hydromarine € 65,- 
Hydrolage € 65,- 
+ Hals (extra tijdens behandeling) € 10,- 
Golden Secret € 95,- 
  
Lumière licht therapie € 36,- 
In een behandeling € 25,- 
Tanden bleken € 65,- 

 

Visagie 

Behandeling Prijs 
Dag € 25,- 
Glamour € 50,- 
Bruid &Zo! (2 sessies) € 135,- 
Workshops (vanaf 4 personen) Op aanvraag 
Op locatie Op aanvraag 
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Harsen/Waxen 

Behandeling Prijs 
Wangen, bovenlip of Kin € 10,95 
Bovenlip + Kin € 19,95 
Bovenbeen of onderbeen € 21,95 
Bovenbeen en onderbeen € 42,95 
Liezen € 16,95 
Oksels € 16,95 
Armen € 21,95 
Schouders en rug € 42,95 
Borst € 34,95 
Borst + Buik € 44,95 
Brazillian € 44,95 
Brazillian + Bilnaad € 49,95 
Bilnaad € 15,95 

 



Wimpers & Wenkbrauwen 

Behandeling Prijs 
Epileren wenkbrauw € 10,95 
Tijdens een behandeling € 6,95 
Verven wimpers of wenkbrauwen € 10,95 
Tijdens een behandeling € 6,95 
Verven wimpers en wenkbrauwen € 19,95 
  
Wimperpermanent € 39,95 

 

Handen &Zo! 

Behandeling Prijs 
Nagels lakken € 15,95 
Tijdens een behandeling € 10,95 
Parafine € 16,95 
Tijdens een behandeling € 10,95 
Shellac € 29,95 
Verwijderen shellac € 15,95 
Manicure € 24,95 
Manicure + lak € 34,95 

 

Voeten &Zo! 

Behandeling Prijs 
Voetmassage € 25,95 
Pedicure Basis € 49,95 
Pedicure Plus € 69,95 

 

Mannen &Zo! 

Behandeling Prijs 
Anti-stress € 29,95 
Gezicht Basis € 44,95 
Gezicht Plus € 59,95 

 

Tiener &Zo! 

Behandeling Prijs 
Basis € 39,95 
Student € 50,- 
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Ontspanning 

Wanneer u op zoek bent naar pure ontspanning, dan zijn de onderstaande behandelingen erg 
geschikt om te ervaren.  

Massage 

Behandeling Prijs 
Massage &Zo! 45 € 34,95 
Massage &Zo! 60 € 44,95 
Bamboo Sensation € 64,95 
Extra Handpakking + Voet balsem of lichaamsbalsem € 16,95 
Aroma Candle masage € 39,95 

 

Hot Stone 

Behandeling Prijs 
Hot Stone 60 € 65,- 
Hot Stone 100 € 90,- 

 

Sabaaydi kruidenstempel 

Behandeling Prijs 
Kokos of Kruiden 60 € 79,95 
Kokos of Kruiden 90 € 104,95 
Kokos of Kruiden 120 € 129,95 
  

Sauna &Zo! 

Behandeling Prijs 
Sauna € 16,95 
Sauna Duo € 11,95 p.p. 
Sauna 5-rittenkaart € 71,95 
Sauna 10-rittenkaart € 135,- 
  
Hammam Oriental € 64,95 
Hammam Rassoult € 100,- 
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Fouten onder voorbehoud.
Prijzen in de salon kunnen verschillen van deze lijst.

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend.


