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Inhoudsopgave		
		
MH Kliniek is gespecialiseerd in huidverbetering en zichtbare aanblikverandering.
Uitsluitend hoogwaardige, geavanceerde producten en apparatuur leveren het resultaat.
Daarbij worden alle behandelingen uitgevoerd door gespecialiseerde en gediplomeerde medewerkers.
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Huidverbetering
Toe aan een zichtbare verbetering van de huid? MH Kliniek biedt diverse gezichtsbehandelingen aan die de huidverbetering stimuleren. Ook kunt u bij ons terecht voor aanvullende behandelingen, zoals het epileren of verven
van uw wenkbrauwen.
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Rijswijk
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Valmont

Gezichtsbehandelingen

Al meer dan 25 jaar helpt Valmont de zichtbare tekenen van het ouder worden te bestrijden. Als erfgenaam
van de traditionele Zwitserse geneeskunde haalt Valmont het beste uit de Zwitserse natuur en combineert deze
met de laatste ontwikkelingen op het gebied van cellulaire cosmetica. Valmont formuleert uiterst luxueuze
anti-aging cosmetica met zichtbare resultaten en langdurige werkzaamheid. Valmont heeft zich omringd met de
beste experts en een buitengewone verfijnde anti-aging productlijn gecreëerd om de schoonheid van de huid te
behouden.

De weldaden van de Valmont kan men het beste ervaren tijdens onze, volgens een speciale methode uitgevoerde,
gezichtsbehandelingen. Door de diversiteit aan producten kunnen wij iedere Valmont behandeling afstemmen
op uw wensen en huidtype.

Wat is cellulaire cosmetica?
Cosmetica op basis van celtherapie stimuleert het celvernieuwingsproces, waardoor er een regelmatige
huidvernieuwing verkregen wordt. Dit proces vindt iedere 28 dagen plaats en zal de huidveroudering vertragen.
Juist door deze celtherapie onderscheidt Valmont zich als exclusief product in de markt.
De formules van de Valmont productlijnen zijn verrijkt met Gletsjerwater dat door de natuur wordt bewaakt.
Dankzij het ideale mineraalgehalte bevordert Gletsjerwater de uitwisseling van weefsels, versterkt het de
celstofwisseling en wordt het natuurlijke afweersysteem gestimuleerd. Valmont maakt gebruik van: 3-voudig
DNA en RNA, collageen, peptides, mineralen en pure plantenextracten.

60 minuten
€ 92,Maak tijdens deze behandeling kennis met Valmont. De hoogwaardige producten die in deze behandeling worden gebruikt, zijn volledig afgestemd op wat uw huid nodig heeft. Uw huid is na deze behandeling weer vol
energie, zichtbaar stralend en gezond.
75 minuten (inclusief collageenvliesmasker)
€ 164,Het collageenvliesmasker masker is voor 100% samengesteld uit puur en oorspronkelijk collageen, dat een echte
biologische lifting garandeert. Het masker verbetert op spectaculaire wijze de textuur van de huid. De stevigheid
en de veerkracht van het weefsel worden hersteld, en rimpels en fijne lijntjes worden glad. De huid wordt onmiddellijk weer elastisch, soepel en stralend.
90 minuten (inclusief collageenvliesmasker en de AWF-lijn)
€ 180,Breidt uw behandeling uit met het collageenvliesmasker, een ampul vol krachtige ingredienten én de AWF-lijn.
De producten uit deze lijn hebben een zichtbaar liftend en verstevigend effect op de huid. Tevens wordt de
bindweefselmassage in deze behandeling verder uitgebreid. Na deze behandeling is uw huid zichtbaar verstevigd,
weer elastisch en is de textuur van de huid verbeterd.
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Microdermabrasie

Bindweefselmassage

Laat uw huid stralen met microdermabrasie. Deze intensieve, mechanische peeling met microkristallen zorgt voor
een zichtbaar egale en verfijnde huid en vermindert de zichtbaarheid van grove poriën. De behandeling verbeterd de doorbloeding van uw huid en stimuleert deze om nieuwe cellen aan te maken. Tevens wordt de opname
van aangebrachte, actieve werkstoffen van de producten vergroot.

De bindweefselmassage is een intensieve massage voor het gezicht, nek en decolleté. De doorbloeding en aanmaak
van collagene en elastine vezels worden gestimuleerd, en afvalstoffen worden afgevoerd. Deze effectieve massage
geeft glans, egaliteit en zorgt voor een zichtbare verbetering van de huid.

Microdermabrasie verwijdert voorzichtig en veilig een laagje van de opperhuid (de dode huidcellen) Dankzij de
diepwerkende, en tegelijkertijd bijzonder zachte methode, kunnen onder meer de volgende indicaties met succes
behandeld worden:
• UV-schade
• Fijne lijntjes en rimpels
• (Acné)littekens
• Vergrootte poriën
• Hyperpigmentatie

Bindweefselmassage voor het gezicht

€ 82,50

Bindweefselmassage voor het gezicht, kuur

€ 459,-

Microdermabrasie gelaat				
€ 99,45 min
Microdermabrasie gelaat + hals 				
€ 129,60 min
Microdermabrasie gelaat + hals + decolleté
€ 154,75 min

45 min
6x

Aanvullende behandelingen
Aanvullende behandelingen kunt u zowel in combinatie met uw behandeling als separaat
reserveren.
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Epileren wenkbrauwen
Epileren en verven wenkbrauwen
Verven wimpers of wenkbrauwen
Verven wimpers en wenkbrauwen
Harsen bovenlip of kin
Harsen bovenlip en kin
Compleet pakket:
epileren, verven wimpers en wenkbrauwen, harsen bovenlip en kin

€
€
€
€
€
€

18,31,18,31,15,21,-

€

53,-

45 min

Huidtherapie

ZO Skin Health

Heeft u een huidprobleem of wilt u uw huid verbeteren? Kom dan langs voor een kosteloos en vrijblijvend consult
bij de huidtherapeut. Tijdens dit consult zal de huidtherapeut een behandelplan op maat opstellen, waarmee u
het beste resultaat behaald.

Medische huidverbeteringssystemen geadviseerd door onze huidtherapeuten zorgen voor een transformatie van
de huid. Diverse huidaandoeningen worden behandeld, waaronder: hyperpigmentatie, zwangerschapsmaskers,
acne, ernstige huidveroudering, zonbeschadigingen en rosacea.  Unieke formules en hoogwaardige ingrediënten,
waaronder het hoge percentage retinol, maken het verschil.

Intensief reinigende behandeling met ZO Skin Health
€ 67,50
45 min
Deze behandeling bestaat uit een intensieve reiniging van de huid. Tevens worden aanwezige onzuiverheden
verwijderd. Hierna volgt een verzorgend masker waardoor uw huid er weer schoon, energiek en stralend uit zal
zien. Alle producten die wij gebruiken zullen worden afgestemd op de specifieke behoeftes van uw huid.
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Peelings

Duurzaam ontharen

		

DermaQuest & Enerpeel
Een peeling is een variatie van zuren, die wisselen in sterkte en werkzame stoffen, wat optimaal resultaat
mogelijk maakt voor verschillende huidindicaties. Indicaties zoals: anti-aging, acne, (acne)littekens, grove poriën,
pigmentatie, couperose en rosacea kunnen behandeld worden. Laat de huidtherapeute bepalen welke peeling
voor u het meest geschikt is.
				
per behandeling
Peelings
Level 1		
Level 2		
Level 3
Gelaat
€
99,€
119,€
145,Gelaat + hals
€
127,50
€
147,50
€
167,50
Gelaat + hals + decolleté
€        152,50
€        172,50
€        192,50

Microneedling
Dermapen
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Microneedling is een methode waar met behulp van kleine naalden, die door vibratie in de huid komen, kanaaltjes
worden gemaakt. De behandeling stimuleert het zelfgenezend vermogen van de huid en maakt het mogelijk
om werkstoffen in de huid te brengen. Het doel van de methode is om structurele huidverbetering tot stand te
brengen. Microneedling kan ingezet worden bij: rimpels, huidverslapping, (acne)littekens, grove huidstructuur,
vergrote poriën, rosacea, couperose en pigmentvlekken.
Microneedling
Microneedling gelaat
Microneedling gelaat + hals
Microneedling gelaat + hals + decolleté

per behandeling
€
145,€
167,50
€        192,50

Door middel van de diodelaser (Soprano) of IPL worden de haren op een 100% veilige manier verwijderd. Alleen
haren in de groeifase worden behandelt. Na gemiddeld acht tot tien behandelingen (die om de zes tot acht weken
worden herhaald) bent u van uw ongewenste haren af. De behandelingen zijn nagenoeg pijnloos en voor zowel
mannen als vrouwen geschikt.
		
Laser / IPL
per behandeling
Bovenlip of kin
€ 47,50
Bovenlip en kin
€ 79,Hals
€ 59,Gelaat
€ 99,Oksels
€ 69,Bikinilijn
€ 90,Uitgebreide bikinilijn
€ 112,50
Schouderbladen
€ 149,13
Onderarmen
€ 129,Hele armen
€ 185,Rug
€ 260,Onderbenen
€ 200,Bovenbenen
€ 260,Hele benen
€ 345,		
Afhankelijk van uw ziektekostenverzekering is declaratie mogelijk indien u door onze geregistreerde huidtherapeutes
wordt behandeld.
Prijzen zijn per behandeling en kunnen afwijken in verband met de grootte van het te behandelen gebied.
Vraag een uitgebreide informatiefolder bij ons aan, of maak een afspraak voor een kosteloos en vrijblijvend consult
bij de desbetreffende specialist.

Laserbehandelingen

		
De Harmony laser levert superieure behandelingen met een langdurig, effectief eindresultaat. Specifieke
huid-problemen worden door middel van FDA-proved laserlicht verholpen. Voor uitgebreide informatie kunt u
terecht op onze website (www.MHkliniek.nl).
Vraag een uitgebreide informatiefolder bij ons aan, of maak een afspraak voor een kosteloos en vrijblijvend consult
bij de desbetreffende specialist.
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Huidverjonging d.m.v. Fractional Lifting
Fractional lift deel gelaat (bijvoorbeeld rondom de ogen)
Fractional lift gelaat
Fractional lift gelaat + hals
Fractional lift gelaat + hals + decolleté

per behandeling
€   119,€   145,€   167,50
€   192,50

Couperose of pigment
Gedeelte gezicht
Hele gezicht of hals of decolleté
Gezicht en hals

per behandeling kuur 3 behandelingen
€ 82,50
€ 182,50
€ 99,€ 249,€ 149,€ 379,-

Littekentherapie
1 Spot tot 4 cm2
1 Zone tot 25 cm2
1 Zone tot 100 cm2

per behandeling
€ 49,€ 75,€ 99,-

Beenvaatjes
			
1 Behandeling tot 25 cm2			
1 Behandeling tot 50 cm2 			
1 Behandeling tot 75 cm2			
1 Behandeling tot 100 cm2			
1 Behandeling tot 125 cm2			
1 Behandeling tot 150 cm2			
1 Behandeling tot 175 cm2			

per behandeling
€ 89,€ 110,€ 130,€ 150,€ 170,€ 190,€ 210,-
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Tatoeage verwijderen
1 Tatoeage behandeling
1 Tatoeage behandeling
1 Tatoeage behandeling
1 Tatoeage behandeling
1 Tatoeage behandeling
1 Tatoeage behandeling
1 Tatoeage behandeling
1 Tatoeage behandeling

			
tot 6 cm2			
tot 25 cm2			
tot 50 cm2 			
tot 75 cm2			
tot 100 cm2			
tot 125 cm2			
tot 150 cm2			
tot 175 cm2			

per behandeling
€ 59,€ 89,€ 110,€ 130,€ 150,€ 170,€ 190,€ 210,-

Huidverstoringen
Door middel van diathermie kunnen huidverstoringen op een effectieve manier behandeld worden, waarbij littekenvorming
minimaal is. Dit is mogelijk door het gebruik van USHF (Ultra Short High Frequency).

Vraag een uitgebreide informatiefolder bij ons aan, of maak een afspraak voor een kosteloos en vrijblijvend
consult bij de desbetreffende specialist.

                Couperose                        Spider naevus (spinnaevi)

Eerste behandeling (inclusief antisept)

€

79,-

Vervolgbehandeling

€

57,50

Onderstaande indicaties kunnen door middel van diathermie behandeld worden:
Couperose/teleangiëctastieën
Een toename van kleine bloedvaatjes in het gezicht wordt couperose of teleangiëctastieën genoemd. Deze
blijvend verwijde bloedvaatjes bevinden zich vlak onder het huidoppervlak. De vaatjes zijn zichtbaar als rode
vaattekeningen met maximaal zo’n 1 millimeter doorsnede. Teleangiëctastieën kunnen in verschillende vormen
bij uiteenlopende aandoeningen voorkomen.
Spider naevus / puntbloedinkje
Spider naevus is een veel voorkomende, onschuldige vaataandoening van de huid. Het zijn kleine bloedvaatjes
die vanuit een centraal punt lopen. Tijdens de zwangerschap kan spider naevus toenemen.
Fibroom / steelwratjes
Een fibroom, ook wel wildvlees genoemd, is opgebouwd uit bindweefsel en  ziet eruit als een soort steeltje aan
de huid. Fibromen zijn vaak aanwezig op plekken waar veel wrijving is. Denk hierbij aan de liezen en oksels. Een
hard fibroom in de huid wordt aangeduid als dermatofibroom. Dit komt met name voor op armen en benen en
voelt aan als een hard schijfje of bobbeltje dat in de huid vast zit.
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Ouderdomsvlekken
Ouderdomsvlekken zijn goedaardige, gepigmenteerde huidafwijkingen die voornamelijk optreden bij mensen
van middelbare tot oudere leeftijd. De plekken zijn meestal het gevolg van teveel blootstelling aan zonlicht. Een
ouderdomsvlek is egaal bruin en plat. De kleur kan variëren van licht- tot donkerbruin.
Verheven pigmentvlekken
Hyperkeratose zijn licht gepigmenteerde verhevenheden die veel voorkomen bij mensen van oudere leeftijd.  
Deze pigmentvlekken kunnen als storend worden ervaren en zijn perfect weg te halen. Daar de oorzaak van
binnenuit komt, kunnen deze toch steeds weer op andere plekken op het lichaam verschijnen.

Steelwratje

Verheven pigmentvlek

Talgkliercyste
Een talgkliercyste, ook wel atheroomcyste genoemd, is een holte in de huid waarin geen talg, maar vooral
verweekte hoornschilfers zijn opgehoopt. Een dergelijke cyste ontstaat wanneer de normale uit- en afvoergang
van de haarfollikel, en de bijbehorende talgklier, afgesloten raakt. Na een aantal maanden tot jaren ontstaan er
zo soms fikse bobbels. Deze zijn makkelijk te herkennen aan hun ronde tot ovale gelijkmatige vorm en de kleine,
verstopte porie midden op de zwelling.
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Permanente make-up

Permanente make-up

		
Er perfect verzorgd uit zien op elk moment van de dag. Bij permanente make-up worden eyeliners, lipliners
en wenkbrauwen met een huidvriendelijke pigmentatievloeistof permanent in de huid aangebracht. Alle
behandelingen worden uitsluitend door gediplomeerde specialistes en conform de strenge landelijke eisen
uitgevoerd. MH Kliniek is GGD gecertificeerd.
Vraag een uitgebreide informatiefolder bij ons aan, of maak een afspraak voor een kosteloos en vrijblijvend consult
bij de desbetreffende specialist.
Tevens kunnen wij ook permanent make-up en tatoeages verwijderen door middel van een laser.
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Nieuw
Update
Update
		
binnen 1 jaar
binnen 2 jaar
Wenkbrauwen
Hairstrokes (machinaal of microblading)
€ 345,€ 103,50
€ 207,3D Hairstrokes (machinaal of microblading)
€ 379,€ 113,70
€    227,40
Powder en/of Ombre Brows
€ 345,€ 103,50
€ 207,		
Eyeliner
Eyeliner boven
€ 229,€ 68,70
€ 137,40
Eyeliner Advanced boven
€ 299,€ 89,70
€ 179,40
Eyeliner Smudged boven
€ 299,€ 89,70
€ 179,40
Infralash boven
€ 179,€ 53,70
€ 107,40
		
Eyeliner boven en onder
€ 319,€ 95,70
€ 191,40
Eyeliner Advanced boven en onder
€ 399,€ 119,70
€ 239,40
Eyeliner Smudged boven en onder
€ 399,€ 119,70
€ 239,40
Infralash boven en onder
€ 255,€ 76,50
€ 153,		
Eyeliner onder
€ 195,€ 58,50
€ 117,Infralash onder
€ 155,€ 46,50
€ 93,		
Lippen
Full Lips
€ 460,€ 138,€ 276,Lipliner
€ 360,€ 108,€ 216,Lipliner Shaded
€ 379,€ 113,70
€ 227,40
		
Nabehandeling (binnen 8 weken) *
€ 55,-

Update
binnen 3 jaar

€ 293,25
€ 322,15
€ 293,25
€
€
€
€

194,65
254,15
254,15
152,15

€
€
€
€

271,15
339,15
339,15
216,75

€ 165,75
€ 131,75
€ 391,-   
€ 306,€ 322,15

*Wanneer u voor het eerst permanente make-up bij MH Kliniek laat zetten, is de eerste nabehandeling binnen
8 weken inbegrepen in de prijs.
De termijn van de update binnen 1, 2 of 3 jaar is geldig vanaf de laatste behandeling.
MH Kliniek behoudt zich het recht voor om in de toekomst van deze regeling af te wijken.
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Cosmetische chirurgie
Binnen onze kliniek hebben wij reeds een jarenlange samenwerking met ervaren artsen die gespecialiseerd zijn in
het uitvoeren van ooglid- en wenkbrauwcorrecties en injectables.

Injectables
Drs. van der Linden studeerde geneeskunde
aan de Universiteit van Maastricht en is
daar begin 2012 afgestudeerd.
Zij werkt zelfstandig en verricht full-time
injectables bij meerdere klinieken.
“Als cosmetisch arts vind ik het een mooie
uitdaging om uw natuurlijke schoonheid te
benadrukken en u een frissere uitstraling te
geven. Met subtiele veranderingen kun je
al een groot effect bereiken. Als u er goed
uitziet, voelt u zich goed en straalt u dit ook
uit.”

20

Alice van der Linden (Papendrecht)
BIG nr.: 19915442401

Dr. Habib specialiseerde zich tot
dermatoloog aan het Leids Universitair
Medisch Centrum. Zijn opleiding tot
cosmetisch dermatoloog genoot hij aan
het Erasmus Medisch Centrum onder
begeleiding van dr. Peter Velthuis (oprichter
van de Velthuis klinieken). In 2020 ontving
dr. Habib de Jonge Dermatoloog Award
tijdens het Wereld IMCAS congres in
Parijs, een prijs uitgereikt op het vlak van
cosmetische dermatologie.    Dr. Habib
beoefent hij de cosmetische dermatologie
in volle breedte uit. Zijn kernwaarden als
arts vormen een drieluik: ieder patiënt
de allerbeste dermatologische zorg
aanbieden, gekoppeld aan veiligheid en
wetenschappelijke onderbouwing.

Dr. M. Habib (Rijswijk)
BIG nr.: 19920271001
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Injectables

Ooglidcorrecties

		

Afhankelijk van het soort rimpel zijn er diverse behandelmogelijkheden. De cosmetisch arts zal, dankzij jarenlange
ervaring met inspuitingen, in een persoonlijk gesprek een passend behandelplan voor u opstellen. Daarbij werken
zij onder andere met Botox® of fillers.
Botox toepassingen:
• Fronsrimpels
• Putjes in de kin
• Lijntjes op de neus
• Overmatig transpireren (oksels)
• Voorhoofdrimpels & fronsrimpel
• Kraaienpootjes
• Migraine & hoofdpijnklachten
• Knarsetanden
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Filler toepassingen:
• Wallen & donkere kringen
• Lippen
• Afhangende mondhoeken
• Neuscorrectie
• Ingevallen wangen
• Neusliplijn
• Liquid facelift
• Holle slapen

Botox:
Botox:
Botox:
Botox:

1 regio (Frons of voorhoofd of kraaienpootjes)
2 regio’s (Frons /voorhoofd)
3 regio’s (Frons/voorhoofd/kraaienpootjes)
Overmatig transpireren van de oksels

Filler:

1 ml

Bij een bovenooglidcorrectie wordt de overtollige huid (soms met vet of spierweefsel) weggenomen en het kapsel
strakker gemaakt. Hierdoor verdwijnt het zware gevoel en ontstaat een jonger ogende en minder vermoeide blik.
De littekens van de bovenooglidcorrectie komen in de natuurlijke huidplooi te liggen, ongeveer een centimeter
boven de ooglidrand.
Bij uitrekking van de huid van de onderoogleden spreken we van ‘wallen onder de ogen’. Een enkele keer is de
huid zo slap geworden, dat het aanleiding geeft tot een prikkend gevoel in de ogen en verminderde afvoer van
traanvocht. Bij een correctie van de onderste oogleden wordt overtollige huid weggenomen en de resterende
huid verplaatst. Afhankelijk van de aard en ernst wordt ook overtollig vet weggenomen of verplaatst. De littekens
van de onderooglidcorrectie zitten direct onder de wimpers. In het begin kunnen de littekens wat rood zijn, maar
deze zullen na een aantal weken of maanden nauwelijks zichtbaar meer zijn.

€
€
€
€
vanaf

195,345,505,700,-

€ 465,-

Ooglidcorrecties
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Ooglidcorrectie boven (beide ogen)                                             
Ooglidcorrectie onder (beide ogen)   
Ooglidcorrectie boven en onder (beide ogen)  
Wenkbrauwcorrectie i.c.m. bovenste ooglidcorrectie (beide ogen)  
Wenkbrauwcorrectie (direct)
Laterale subcutane wenkbrauwcorrectie

(Mini)facelift
(Mini)facelift

€ 2990,-

Een facelift is gericht op het behandelen van de verslapte huid en de hangende onderliggende aangezichtsspieren.
Doordat deze spieren gaan hangen, als gevolg van veroudering en de zwaartekracht, verdwijnen de normale
contouren van het aangezicht. U moet hierbij denken aan de kaaklijn, de wangregio en de hoek tussen kin en hals.
Aangezien dé facelift eigenlijk niet bestaat, is het per geval belangrijk te bepalen welke techniek toegepast moet
worden. We bespreken dit graag met u in een kosteloos en vrijblijvend consult.
Tel.: 085 - 0645 745
Eyelift is onderdeel van MH-kliniek

€
€
€
€
€
€

890,1490,2295,1590,1250,1850,-
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