
Laat je huid
stralen



WELKOM!

Heeft iemand wel eens echt goed naar uw huid gekeken? 
In de Wezelstraat bij Huidstudio Puur Ankie krijgt u echt 
aandacht voor de conditie van uw huid. 
Een persoonlijke aanpak en een eerlijk advies over uw 
huid staan voorop in onze zaak. Wij gaan voor perfectie 
zonder injectie! Wilt u een natuurlijke jeugdige uitstraling 
behouden en alleen het beste voor uw huid dan bent u 
aan het juiste adres. Benieuwd wat we allemaal kunnen 
betekenen voor u en uw huid? 
Op www.puurankie.nl vindt u meer informatie.

U bent van harte welkom!

Ankie Meulemans, Huidstudio Puur Ankie.

Schoonheid is een
balans tussen 
innerlijk en uiterlijk



Perfectie
zonder
injectie

FACIALS
Voor haar
Mini treatment ter kennismaking of leuk voor tussendoor  € 43,00
Basic complete gelaatsbehandeling incl. epileren  € 52,50
De Luxe incl. ampul en voet/handmassage tijdens het masker  € 60,00
Special incl. ampul, speciaal masker/peeling en voet/handmassage   € 71,50
Goud de meest uitgebreide en luxe behandeling met het mooiste resultaat  € 89,50
Voor hem
M.Y.S. relax treatment   € 51,00
M.Y.S. intensive treatment  € 66,50
 
ACNE BEHANDELINGEN 
We bieden losse acnebehandelingen tot hele kuurtrajecten in combinatie met voedingsadviezen en 
supplementen. Er wordt samengewerkt met een mesoloog en arts om het beste resultaat te behalen. 
Middels een intake en huiddiagnose met de Observ 520 wordt er een behandelplan opgesteld. 
Behandelingen kunnen vergoed worden door de ziektekostenverzekeraar.

SPECIALS
Arrangementen in overleg samen te stellen naar behoefte.
Permanente Make-Up zie de prijslijst en mogelijkheden in de zaak.
V.I.P. pakket in overleg stellen we voor u een op maat gemaakt pakket samen tegen een vaste prijs. 
Tip Cadeaubonnen verkrijgbaar.



HUIDVERBETERING/HUIDVERNIEUWING
Huiddiagnose met de Observ 520
Huiddiagnose  € 35,00 (in combinatie met een kuurprogramma gratis)

Detox
Bio face lifting  € 75,00 (Kuur van 3 behandelingen € 199,00) 

Meso therapie
Meso lifting opvullen van de huid zonder naalden  € 130,00 
Collageen Inductie therapie (micro-needling) met de Dermapen incl. ledlicht.  € 150,00
Hydramask tijdens behandeling  € 15,00 

Ledlicht therapie 
Basic   € 32,50 (kuur van 10 behandlingen € 295,00)     
Ledlicht tijdens behandeling  € 12,50

Zuurstof boost:
Carboxy therapie behandeling voor meer energie in de huid  € 85,00

Bindweefselmassage
Gelaat    basic € 33,50, extra € 51, exclusief € 63,50
Benen    € 38,50

Aziatische kruidenpeeling
Dr. Schrammek green peel fresh-up € 85,00 kuur 4 behandelingen  € 295,00
Dr. Schrammek energy behandeling incl. ampullenkuur € 130,00
Dr. Schrammek classic behandeling incl. ampullenkuur en nabehandeling  € 260,00

Middeldiepe peeling
VI Peel    € 245,00
VI Peel precision   € 275,00
VI peel precision Plus   € 295,00
VI Peel purify    € 245,00
VI Peel PurifyPrecision Plus  € 295,00

Huidoneffenheden
Steelwratjes, bloedblaasjes, couperose en pigmentvlekjes verwijderen
met de T-Away € 25,00 per 5 minuten

“We should be gentle
with our skin

our creams and
treatments

do not interfere
with its

natural functions.”

Dr. Horst Spiller



AANVULLENDE MODULES TIJDENS DE BEHANDELING
Suiker kin    € 6,00
Suiker hele gelaat   € 12,50
Verven wimpers of wenkbrauwen  € 9,00
Verven wimpers en wenkbrauwen  € 15,00
Extra ampul   € 6,50
Hand/ voetpakking incl schrub  € 12,50
Dag make-up     € 8,50
Pedicure tijdens de gelaatsbehandeling  € 28,00
Bindweefselmassage tijdens de behandeling € 18,50

ONTHAREN MET SUIKER
Onderbenen   € 31,50
Onder- en bovenbenen  € 50,00
Bikinilijn    € 22,50
Brazilian line  € 35,00
Brazilian volledig  € 45,00
Oksels    € 19,50
Armen    € 24,00
Bovenrug of borst   € 25,00
Rug volledig   € 39,00

N|EYE|S BROWS
Brows in perfection    € 45,00
Brows keep it (binnen 6 weken)   € 35,00
Brows shape it (zonder verven)  € 25,00

LICHAAMSPAKKINGEN
Universal Contour wrap   € 92,50 kuur 3 beh. € 250,00
Lichaamspakking algen/cacao/soft body incl. scrub en korte massage  € 59,50
Extra voet/hand massage tijdens de pakking  € 8,50
Mini facial tijdens de pakking   € 25,00

LOSSE BEHANDELINGEN
Manicure    € 29,50
Gellack kleur hand/teenagels  € 29,50
French pedicure   € 38,50
Pedicure standaard    € 32,50
Pedicure uitgebreid   € 38,50 
Epileren (bijwerken wenkbrauwen) € 12,50
LVL lashes wimperlifting (inclusief verven wimpers)  € 65,00 
Suiker bovenlip   € 11,00
Suiker bovenlip en kin   € 17,00
Suiker hele gelaat   € 23,50
Verven wimpers/wenkbrauwen  € 13,50
Verven wimpers en wenkbrauwen  € 18,50
Nagels lakken   € 8,50 
Gelegenheidsmake-up  € 25,00
Bruidsmake-up   vanaf € 85,00 vraag naar speciale bruidsarrangementen
 



Natuurlijk 
mooi

10 rittenkaart bindweefselmassage basic ipv € 335,00 voor € 305,00

10 rittenkaart bindweefselmassage gelaat bij  
de behandeling ipv € 185 nu € 160,00

10 rittenkaart ledlicht basic behandeling ipv € 325,00 voor € 295,00

10 rittenkaart ledlicht tijdens behandeling ipv € 125,00 voor € 100,00

Stempelkaart body sugaring:
bij een volle kaart met 10 stempels de 11e behandeling gratis

Acties stempelkaart



OPENINGSTIJDEN

maandag 11.00 uur 22.00 uur
dinsdag 9.00 uur 22.00 uur
woensdag 9.00 uur 22.00 uur
donderdag 9.00 uur 22.00 uur
vrijdag 9.00 uur 18.00 uur
zaterdag 9.00 uur 15.00 uur

Afspraken die niet 24 uur van 
tevoren worden afgezegd worden 
50% in rekening gebracht.

CONTACT

Huidstudio Puur Ankie
Wezelstraat 2
5555 AR Valkenswaard
Telefoon 06 - 121 202 77
info@puurankie.nl
www.puurankie.nl

Aangesloten
bij Anbos
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