
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COSMETISCH ARTS 
 
Dokter Snick analyseert  samen met u uw 
gezicht en legt uit wat de mogelijke behan-
delingsmethoden zijn en welk resultaat u kan 
verwachten. Zij streeft naar een natuur-
lijk uiterlijk zonder verlies van emotionele 
expressie. 
Tijdens dit gesprek vertelt zij ook wat de      
behandeling zal kosten. Desgewenst kan u 
de behandeling direct ondergaan. 
meer info: www.joline.be/cosmetisch-arts 

Schoonheidsinstituut Joline 

Annelies Haers 

Dorp 21a 

9968 Bassevelde 
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ACTIE FEESTPAKKET 

Liftende gelaatsverzorging + extra massage 

+ Coup ‘d éclat masker voor thuis + LED 

normaal € 160 nu € 135 
(geldig in december 2022) 

Joline 

Wist je dat: 
*Behandelingen steeds op afspraak zijn!  

*Wij STEEDS bereikbaar zijn (ook tijdens slui-

tingsdagen en vakanties)! 

*Wanneer ik telefoon niet opneem, ik bezig 

ben met een behandeling. Spreek je boodschap 

in en ik bel je graag terug! 

     Behandelingen zijn mogelijk tot 22u! 

 WINTERBEHANDELINGEN 

Dokter Snick is aanwezig op : 
Donderdag 27 oktober 2022 
donderdag 24 november 2022 
donderdag 15 december 2022 
donderdag 19 januari 2023 
donderdag 16 februari 2023 
donderdag 16 maart 2023 
donderdag 20 april 2023 
donderdag 25 mei 2023 
donderdag 22 juni 2023 
een consult is gratis en enkel op afspraak! 

BEHANDELING 1 

GELAATSVERZORGING MET HYALURON (90’) 

Intensieve gelaatsverzorging met extra lange massa-

ge + heerlijk warm masker 

+ hyaluronic day cream voor thuis 

€ 140 ipv € 150 

De huid wordt langdurig gehydrateerd en de lijntjes 

en rimpels worden verminderd.  

BEHANDELING 2 

PEELING + LED (45 ‘) 

melkzuurpeeling: heeft een natuurlijk hydraterend 

effect op de huid door het aantrekken van watermo-

leculen naar de hoornlaag. 

LED: rode licht van de LED lamp stimuleert de colla-

geensynthese 

€ 90 ipv € 95 

BEHANDELING 3 

SCHRAMMEK FRESH UP + HYALURON MASKER 

een zachte peeling voor meer frisheid en pre-aging + 

verjongend masker 

€ 90 ipv € 95 

acties “winterbehandelingen” geldig tot eind februari 2023 



ENERGIEPRIJZEN-INFLATIE 

ook voor ons een tegenvaller! 

 

We proberen momenteel onze behandelprijzen 

aan te houden maar zullen daarom: 

• Bij niet nakomen/vergeten/te laat komen 

voor een behandeling/afspraak : € 25 vergoe-

ding aan rekenen. 

• Annuleren kan kosteloos tot 48u voor je af-

spraak. 

• Afspraken worden zoveel als mogelijk na el-

kaar ingeboekt om “lege gaten” in agenda te 

vermijden en zodoende geen onnodige ener-

giekosten  te maken. 

• Om energie te sparen zullen we  zowel in no-

vember als januari 2 weken sluiten (zie slui-

tingsdagen). 

• Brugdagen zullen we vanaf nu steeds gesloten 

zijn. 

 
 

We zijn gesloten 

 
 
ma 31 oktober 2022 tem vrij 11 november 2022  
ma 26 december 2022  
di 27 december 2022 tot 15u 
ma 2 januari tem vrij 13 januari 2023  

Verlofdagen/belangrijke data kan je steeds vinden  op 
www.joline.be/belangrijke-data 
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KUUR 1 
(= 5 % korting op behan-

delingen) 

2 BEHANDELINGEN 

1 x mesopeel 

2 x MPen behandeling 

KUUR 2 

(= 10 % korting op 

behandelingen) 

4 BEHANDELIN-

GEN 

1 x mesopeel  

3 x MPen behandeling 

KUUR 3 

(= 15 % korting op 

behandelingen) 

6 BEHANDELIN-

GEN 

1 x mesopeel 

5 x MPen 

•+ hyaluronic day 

cream voor thuis 

 

•+ hyaluronic day 

cream voor thuis 

• + hydra maximum-

mask 

 

• + hyaluronic day 

cream voor thuis 

•+ vegan green caviar 

night cream 

Duur behandeling 45’ 

om de 3 weken gedu-

rende 2 maand 

Duur behandeling 45’ 

om de 4 weken gedu-

rende 4 maand 

Duur behandeling 45’ 

om de 4 weken gedu-

rende 6 maand 

Totaal € 340 

ipv € 358 

Totaal € 471 

ipv € 512 

Totaal € 687 
ipv € 833 

•HYALURONIC DAY CREAM € 53: De huid wordt langdurig gehy-

drateerd en lijntjes en rimpels worden verminderd met wrinklefiller 

effect. ’s  Morgens aanbrengen op gelaat en decolleté na je reiniging. 

•HYDRA MAXIMUM MASK € 49:  Intensief vochtregulerend ge-

zichtsmasker. 

Breng 1 à 2 keer per week genereus aan op het gereinigde gelaat, hals 

en décolleté. Laat 10 tot 15 min. rusten en verwijder de restanten 

met een tissue.  

•VEGAN GREEN CAVIAR NIGHT CREAM € 160: Deze luxueuze 

crème gemaakt met uitsluitend vegan ingrediënten zorgt voor een 

strakkere huid met minder lijntjes en rimpels. Daarnaast zorgt deze 

crème voor een diepe hydratatie, celvernieuwing en een zichtbaar 

egalere teint. De huid voelt opnieuw glad en jonger aan, roodheden, 

irritaties en ontstekingen in het gelaat verminderen én de huid is 

opnieuw gehydrateert.  

 actie “winterkuren” geldig tot eind december 2022  

M PEN 
dé anti-aging behandeling met 

zichtbare resultaten! 

Tijdens de behandeling met de M-PEN worden 

duizenden microscopisch kleine kanaaltjes in de 

huid gemaakt die de huidregeneratie stimuleren. 

Deze hebben exact de juiste diepte voor de door-

gang van actieve ingrediënten met specifieke sti-

mulerende of regenererende eigenschappen 

• Stimuleert productie van collageen  

• Corrigeert fijne lijntjes  
• Tegengaan huidverslapping 

• Pigmentvlekken verminderen 
• Egaliseert de huid 

• Vervaagt littekens (acnéputjes) 
• Verlies van stevigheid 

• Droge huid 
 

 
Zichtbare resultaten na eerste behandeling. Be-
handeling is niet pijnlijk. In kuurverband wor-
den deze resultaten blijvend! 
meer info op  www.joline.be/mpen 

 
 

  

 

 

 

 

M-PEN + serum + masker: € 105 

M-PEN + serum + masker + LED: € 120 

       actie “M PEN” - 5% geldig oktober en november  

          ACTIE “WINTERKUREN” 


