
 

Bij Huidpraktijk AnThea werken we 
vanuit de overtuiging dat schoonheid 
van binnen zit en zien het als onze taak 
dat naar voren te halen en te 
benadrukken. We bieden onze klanten 
vakmanschap, kwaliteit en 
specialisaties, zodat er voor iedereen 
een passende oplossing te vinden is.  
 
Sinds 2000 werken we voornamelijk 
met de producten en behandeling van 
Instituut Esthederm. Een bijzonder 
merk met een goede filosofie. De 
producten van Esthederm leveren 
alleen in een programmagerichte 
aanpak het beste resultaat op. Het 
woord – programmagericht- wil zeggen 
dat er niet alleen binnen de 
behandelingen met Esthederm gewerkt 
wordt, maar dit ook thuis ondersteund 
moet werken met op maat geadviseerde 
producten, speciaal gericht op het 
probleem van uw huid. Daarom krijgen 
onze klanten bij iedere behandeling een 
huiddiagnose en passend advies voor 
thuis mee.  
 
We adviseren een regelmatige 
behandeling, variërend van een keer 
per week tot elke zes tot acht weken, 
afhankelijk van uw wensen en ons 
advies op dat moment.  

Huidpraktijk AnThea 
Kerkstraat 4-6  
5981 CG Panningen  
T. 077-3060216 
E. info@antheahuidpraktijk.nl 
W. www.antheahuidpraktijk.nl 
K.v.k: 12018395 
BTW-nr. NL817703858 
IBAN: NL56 RABO 0141 9399 23 
Verzekeringscode: AGB:89-01096  
 
TEAM 
Thea Backus 
Ankie Rutten 
 
OPENINGSTIJDEN 
Alleen op afspraak  
Maandag of dinsdag 9.00-17.00 uur 
Woensdag  gesloten 
Donderdag  9.00 tot 18.00 uur 
Vrijdag   9.00 tot 18.00 uur 
 
ALGEMENE VOORWAARDEN 
Een afspraak maken, wijzigen of annuleren 
kan uitsluitend tijdens openingstijden, 
zowel telefonisch als schriftelijk. Een 
afspraak korter dan 24 uur van tevoren 
afgezegd, wordt in rekening gebracht.  
 
Op onze leveringen en diensten zijn van 
toepassing de algemene voorwaarden van de 
ANBOS, gedeponeerd op 26-06-1997 bij de 
Griffie van de rechtbank te Den Haag. Deze 
zijn ter inzage aanwezig.  
 
Betalingen contant of met pin.   



 

    GEZICHTS- 

    BEHANDELINGEN 
 

 

Essentiële behandeling (1,5 uur)  € 70,00 

Reiniging, epileren of harsen 
wenkbrauwen, stomen, verwijderen 
onreinheden, gommage, aangepast serum, 
massage, masker en crème.  

 

Eau & Lumière (1 uur)   € 57,50 

Reiniging, epileren wenkbrauwen, 
massage, masker, crème.  

 

Expertbehandeling incl. oogbehandeling € 100,00 

 

Oxypeeling met essentiële behandeling       € 100,00 

   

 

Acne behandeling (45 min)   € 47,50 

 Dieptereiniging,,  
onzuiverheden verwijderen,  
acnemasker en crème.  

 

Jongerenbehandeling (30 min)  € 37,50 

 Dieptereiniging 
 onzuiverheden verwijderen.  

 

Oogbehandeling tijdens ess. behandeling    € 20,00 

       

Verwenarrangement (1 uur en 45 min.) € 90,00 

 Rug/nekmassage gecombineerd 
 met een essentiële behandeling.  
 

 

Verven wimpers of wenkbrauwen  € 22,50 

Verven wimpers en wenkbrauwen  € 25,00 

tijdens behandeling € 7,50 
 

Epileren/harsen wenkbrauwen en verven € 30,00 

 

Oxy Peeling       € 65,00 

 

  

SPECIALISATIES 
 

Bella Peel 

 30 minuten   € 65,00 

 15 minuten   € 35,00* 
*in combinatie met gezichtsbehandeling van min. 
een uur, exclusief producten 

 

Permanente Make-Up (GGD-goedgekeurd) 

 Eyeliner onder   € 160,00 

 Eyeliner boven   € 180,00 

 Eyeliner smudge (extra breed) € 225,00 

 Eyeliner onder en boven  € 270,00 

Microblading wenkbrauwen           € 200,00 
 
Prijzen incl. crème en 1 of 2 nabehandelingen 
binnen 6 weken, anders worden extra kosten 

 in rekening gebracht. 

 

Bijwerken PM  

 Binnen 3 jaar na de eerste behandeling: 
Eyeliner onder of boven  €   75,00 

 Eyeliner onder en boven  € 115,00 

 Wenkbrauwen   €   75,00 

 

              Derde nabehandeling binnen 2 mnd  
              na laatste behandeling  € 25,00 

   

 

Mesogun 

De effectieve biologische methode voor 
rimpelvermindering.  
 
Mesogun per behandeling   €  150,00 

              Exclusief producten 
 
 

ONTHAREN/ OVERIGE 
 

IPL   Prijzen op website 

  

De oplossing voor ongewenste 
 Haargroei. Intense Pulse Light,  

ook wel bekend als flitslicht. Vergoeding 
ziektekostenverzekering mogelijk.  

  
 

Harsen 

 Bovenlip en kin of wb €  6,50* € 20,00 

 Hele gezicht  € 10,00* € 25,00 

 Wb, bovenlip en kin €  10,00* € 22,00 

 Onder- of bovenbenen € 18,00* € 25,00 

 Onderarmen  € 15,00* € 20,00 

 Onderbenen en bikinilijn € 30,00* € 37,50 

 Hele benen  € 35,00* € 45,00 

 Bikinilijn of oksels € 17,50* € 25,00 

 Rug mannen   € 45,00 

 Rug en borst mannen  € 70,00 
* tijdens behandeling 

                                                 

Manicuren en pedicuren 

 Manicuren   € 25,00* € 30,00  
 Pedicuren (30 min) € 25,00*  € 30,00 

 Bijw pedicuren 10 min.  € 20,00  

 Nagels lakken           * €   5,00 
* tijdens behandeling 
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