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Studio In’Tenz  
Nansenplaats 169 

3069 CP Rotterdam 
 

010 752 12 76 
06 16 340 831 

info@studiointenz.nl 
 

      
 
 
P R I J S L I J S T   Z O M E R  2 0 1 7 
 
 
 
H U I D V E R B E T E R I N G  
 
 
Welcome to In’Tenz! | 90 min.           € 57,50 
Een introductiebehandeling voor nieuwe klanten. Intake gevolgd door custom 
hydraterende behandeling met reiniging, enzympeeling, het verwijderen van 
onzuiverheden, een korte gezichtsmassage en masker.  
 
 
Bindweefselmassage | 30 min.           € 30,00 
Stimuleert de onderste laag van de huid, bevordert doorbloeding en de 
aanmaak van collageen en helpt afvalstoffen af te voeren. De huidconditie 
verbetert aanzienlijk! Geschikt voor het vervagen van littekenweefsel en heeft 
anti-aging werking. 
Kuur | 6 x 30 min, wekelijks voor 6 weken.        € 165,00   
 
 
Bindweefselmassage Deluxe  | 45 min.     € 45,00  
De basismassage aangevuld met extra anti-age care, door het insluizen met HC4 

collageen of hyaluron ampul.  

 
 
Zevende Hemel Relaxbehandeling | 40 min.      € 40,00   
Een relaxbehandeling bestaande uit een ontspannende shiatsu massage van het 
gezicht, nek, hals en schouders, met vooraf een reiniging en enzympeeling. Voor 
ultieme ontspanning en hydratatie.  
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Moisturizing Treatment Deluxe | 90 min.         € 65,00 
All-in-treatment aangepast aan uw huidtype; voor de droge, vochtarme of rijpere 
huid. Vakkundige reiniging, enzympeeling, gezichtsmassage aangepast aan uw 
wensen, een collageenmasker en harsen/epileren van de wenkbrauwen. Inclusief 
hyaluron ampul, oogverzorging en dag- of nachtverzorging. Voelt U als 
herboren! 
 
 
Purifying Treatment | 60 min.            € 47,50 
Intensieve reiniging waarbij ontstekingen en acne worden verminderd. Na een 

enzympeeling worden de wenkbrauwen geëpileerd en onreinheden worden 

verwijderd. De behandeling eindigt met een masker en dagverzorging. Uiterst 

geschikt voor de onzuivere huid, jonge probleemhuid, of om acne en mee-eters 

te bestrijden.  

 

 

Calming Treatment | 60 min.            € 65,00  
Deze behandeling met de HC4 Face Ultrasonic zorgt voor hydratatie op de 

diepere huidlaag. Zeer geschikt voor de gevoelige huid, rosacea en couperose. 

Een fruitzuurpeeling, calming serum, liftend masker met hoog vochtbindende 

werking en insluising met HC4 voor ultieme hydratatie, minder roodheid en een 

betere weerstand.  
 
 
Fruitzuurpeeling  | 75 min.                                                                       € 75,00  
Intensieve reiniging, peeling en gezichtsmassage met finishing care. De huid 
wordt bevrijd van een verdikte hoornlaag en de celdeling wordt krachtig 
gestimuleerd, waardoor de huid zich gaat vernieuwen. Helpt bij het verminderen 
van grove poriën, ontstekingen en littekens en werkt antiseptisch op acne.  
Bij acne is het noodzakelijk om een kuur te volgen voor een goed resultaat.  
Kuur | 3 x 75 min (1x per week).          € 200,00 
 
 
 
 
 



Prijzen	onder	voorbehoud.	Aan	deze	prijslijst	kunnen	geen	rechten	ontleend	worden.	©Studio	In’Tenz,	2017.	

	

 
 
Bio Peeling  | 75 min.           € 75,00 
Stimuleert de huid van binnenuit om nieuwe cellen aan te maken en het pigment 

te resetten, waardoor oneffenheden verdwijnen en U sneller een zomers tintje 

krijgt. Een biologische kruidenpeeling, intensieve reiniging en cream masker.  

Geschikt voor alle huidtypes. Voor een complete reset van uw huid raden we de 

Bio Peeling mini-kuur aan. 

Extra hydra ampul |            € 4,50  

Mini-kuur |         € 170,00 
1e afspraak 75 min, opvolgende sessies 60 min.        
Drie behandelingen in 10 dagen; bij gevoelige huid  

1x per week, in maximaal 3 weken.     

 

 

Bio Peeling Light | 75 min.               € 70,00    

Een mildere versie van de bio peeling en daardoor uitermate geschikt voor 

extreem gevoelige couperose en de allergische huid.  

 
 
 
H U I D V E R J O N G I N G 
 
 

Zuurstof Detox | 75 min       € 65,00 

Een detox voor de huid; ontgift de huid en geeft een zuurstof boost. 

Enzympeeling, vitamine C-masker, een shiatsu gezichtsmassage en een serum. 

Voor de ouder wordende huid, rokershuid of vale teint. 

 

 

Kiwicha Gold | 75 min.           € 65,00 

De anti-age verzorging uit de natuur! Speciaal voor de gevoelige, vochtarme tot 

droge en rijpere huid. Een reiniging, cacao peeling, açai serum, gezichtsmassage 

en masker van vulkanische klei, gevolgd door Gold Elixer en dagverzorging.  
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Regeneration Treatment | 90 min.           € 85,00 

Deze behandeling met de HC4 Face Ultrasonic verjongt en verstevigt de huid en 

verbetert de bloedsomloop. Een AHA vruchtzuurpeeling opent de huidbarrière 

waarna liftende stoffen worden ingesluisd. Door de hoog vochtbindende werking 

is de HC4 een uitstekende transmitter om de werkzame stoffen nog dieper in de 

huid door te laten dringen. De behandeling komt met een standaard 

bindweefselmassage en wordt afgesloten met het Ultrasonic Face Mask.  
 
   
Refining Treatment  | 60 min.            € 65,00 

Behandeling met de HC4 Face Ultrasonic voor de snel glimmende, gevoelige en 

snel rood wordende huid. De talgproductie wordt verminderd, de poriën worden 

verkleind en heeft een antibacteriële en ontstekingsremmende werking.  

Aangevuld met bindweefselmassage | 90 min       € 85,00 

 
 
Ultratone Lift & Go | 60 min.            € 60,00 

Een natuurlijke facelift met de Ultratone Futura® Pro. Geeft prikkels aan de huid 
om de mimische spieren te versterken, wat zorgt voor een natuurlijke lift. 
Verstevigt de huid, voert overtollig lymfevocht af en geeft een intensief 
hydraterende massage. De huid is steviger, gladder en gelift. 
Kuur | 6 x 60 min (1x per week)          € 330,00  
 
 
Mesotherapie | 60 min.             € 60,00 

Elektroporatiebehandeling; een techniek waarmee stoffen in een cel 
getransporteerd kunnen worden. Korte stroompulsjes brengen microkanaaltjes 
aan in de huid waardoor de actieve hyaluron rechtstreeks in diepere huidlagen 
komt. Het resultaat: een gehydrateerde, strakke huid die straalt van gezondheid 
en verminderde zichtbaarheid van lijntjes. Zonder naalden! 
Kuur | 6 x 60 min (1x per week)          € 330,00 
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Microneedling | 60 min.             € 100,00 

Hip in Hollywood! Met zeer fijne naaldjes voorziet de Dermapen de lederhuid 
van kleine kanaaltjes, zodat de huid zichzelf op natuurlijke manier herstelt. De 
aanmaak van extra collageen voor een stevigere, strakkere en egale huid. 
Geschikt voor o.a. de verslapte huid, littekens en pigmentvlekken. 
 
 

Neo-White Treatment  | 60 min.           € 76,00 

Zeer effectieve behandeling van Neoderma tegen pigmentvlekken. Egaliseert de 

huid en heeft een blekende werking. Gemaakt van natuurlijk bestanddelen. 

 

 
 
N A T U U R L I J K  A F V A L L E N 
 
 

Ultratone Futura® Pro 
Alle losse behandelingen zijn ook verkrijgbaar als kuur. Elke kuur heeft 6 of 12 
sessies (gezichtsbehandelingen 1x per week; lichaamsbehandelingen 2x per 
week). Bij een aanschaf van een kuur ontvangt U 1 sessie gratis!  

 
 

Belly Beautiful  | 30 min.             € 45,00  

Lichaamsvormende en spierversterkende behandeling voor de buik en love 

handles. Verstevigt de huid, helpt versneld af te vallen en zorgt voor een slanker 

silhouet.  

Kuur | 12 sessies          € 495,00 

 

 

Trio Lipo | 45 min.              € 65,00 

Het slimme alternatief voor liposuctie! Stimuleert directe vrijgave en afvoer van 
opgeslagen vetten op de buik en love handles en activeert de lymfecirculatie. 
Kuur | 12 sessies          € 715,00 
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The Cellulite Treatment  | 45 min.           € 65,00 

Een combinatie van ultrasounds en biostimulatie gaat cellulitis tegen en 

verbetert het silhouet van de benen. Voert opgeslagen vetcellen af en zet de 

spieren aan het werk om de vrijgekomen vetten te verbranden. 

Kuur | 12 sessies           € 715,00 
 
 

Lift & Go | 60 min.              € 60,00    
Deze non-chirurgische facelift verstevigt en verjongt de huid en helpt rimpels te 

verminderen. Na de biostimulatie wordt er een anti-rimpel serum ingesluisd. 

Steviger, gezonder, stralend! 

Kuur | 6 sessies           € 300,00 

 
 
Anti-Age Trilogy | 90 min.            € 90,00 
Drievoudige anti-aging behandeling. Naast een natuurlijke facelift en het 
insluizen van een anti-rimpel serum worden microcurrents toegepast zodat de 
huid zelf collageen gaat aanmaken, wat elasticiteit en vitaliteit verbetert.  
Kuur | 6 sessies           € 450,00 

 
 

Onderhoud 
 
Biostimulatie 1x per maand | 30 min.          € 45,00 
 
Biostimulatie 2x per maand | 2 x 30 min.          € 80,00 
 
                                    
Vind meer informatie over onze Ultratone® 	behandelingen op onze website! 
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W E L L N E S S 
 
 
Massage 
Ontspan en herstel met een vakkundige massage. 
 
I Got Your Back! Rugmassage  | 30 min.        € 30,00  
Een vakkundige massage van het gebied dat vaak de meeste spanning 
vasthoudt: de rug. Ervaren en opgeleid in sportmassage en shiatsu bieden we 
een ontspannende, vakbekwame en vertrouwde sfeer die uw spieren weer 
helemaal tot rust doen komen en blokkades doet oplossen. 

 
 
Healing 
Vul uw traditionele schoonheidsbehandeling aan met een healing (geïnspireerd 
op Oosterse wijsheid) voor schoonheid van binnen en van buiten. 
 
Aura Healing | 30 min.           € 30,00  
Bij deze behandeling helpen we U om geblokkeerde energie weer vrij te laten 
stromen, waardoor klachten verminderen of verdwijnen. Er wordt gewerkt in uw 
energiesysteem (of aura) in plaats van op het lichaam. Brengt U fysiek, psychisch, 
emotioneel en energetisch weer in balans.  
Prijs per minuut  | langere sessies op aanvraag  
 
 
Reiki | 30 min.              € 30,00 
Reiki is een Japanse techniek die zorgt voor ontspanning, vermindering van 
stress en het ondersteunen van heling. Door middel van handoplegging wordt 
gestagneerde levensenergie in balans gebracht zodat deze weer vrij kan 
stromen. Bij Reiki wordt er plaatselijk gewerkt op klachten en 
probleemgebieden.  
 
Prijs per minuut  | langere sessies op aanvraag  
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Waxing 
Voor professionele ontharing. 
 
Bovenlip                                              € 10.00*		| € 12.50 
Bovenlip, kin, of bakkebaarden         € 12,50 
Bovenlip & kin                  € 17,50 
Wenkbrauwen           € 12,50 
Bikinilijn                                        € 25,00 
Oksels                            € 12,50 
Onder of bovenbenen                 € 30,00 
Benen        € 45,00 
Rug        € 40,00 
 
 

Wenkbrauwen & Wimpers 
Transformeer uw oogopslag!  
 
Epileren wenkbrauwen                                            € 10.00*		| € 15.00   
Verven wimpers óf wenkbrauwen        € 12,50 
  
Epileren & verven wenkbrauwen        € 22,00  
Verven wimpers & wenkbrauwen       € 22,00 
 
	
	
	
* Mix & match! Heeft de behandeling een sterretje? Dan kan hij voor het lage tarief 
worden toegevoegd aan elke behandeling naar keuze. Meerdere combinaties mogelijk. 	
	


