
 
 
 
 
 

Prijslijst Fascinate your Life per 1 april 2010. (wijzigingen voorbehouden) 
 
In onze tarieven is het volgende inbegrepen: de opname, indien noodzakelijk 1 nacht verblijf 
in luxe privé kliniek, het medisch honorarium, de verdoving, medicamenten en ook al onze 
zorgen na de ingreep, nederlandstalige begeleiding, . 
 
Onderstaande prijzen zijn ter indicatie, onze consultant of chirurgen zullen altijd om detail 
foto’s verzoeken welke beoordeeld worden, mede een korte omschrijving van uw verwachting 
en op basis hiervan ontvangt U een gedetaileerde offerte. 
 
Prijzen zijn in Euro’s. 
 
Intake consult in Nederland  (krijgt u terug wanneer u besluit behandeling te ondergaan)      30 
       
Lichaam: 
 
Borst lift          2300                            
Borst vergroting met prothese       2700  
Borstlift + vergroting met prothese       3100  
Borstverkleining         2700  
Buikwandcorrectie          2600  
Buikwandcorrectie + uitgebreide liposuctie           3000  
Liposuctie 2 zones (bijv. buik en maag)      1800  
Liposuctie 3 zones (bijv. buik, maag en taille)     2000  
Buikwandcorrectie + uitgebreide liposuctie + borstlift    4000 
Buikwandcorrectie + uitgebreide liposuctie + borstvergroting met prothese    4400 
Buikwandcorrectie + uitgebreide liposuctie + borstverkleining   4400 
Armlift          2100 
 
Gezicht: 
 
Ooglidcorrectie boven of onder       1100  
Facelift          2600  
Facelift en ooglidcorrectie        3000  
Bovenooglidcorrectie + endoscopische wenkbrauwlift    2000 
Face en neklift         3000  
Full facelift (face en neklift + ooglidcor. + wenkb.lift)    4250 
Voorhoofdlift + wenkbrauwlift       1700  
Boven en onderooglidcorrectie       1700 
Neustipcorrectie         1700  
Neuscorrectie          1900  
Uitgebreide neuscorrectie        2500  
Oorcorrectie          1200 
 
 
 



 
Lipofilling 
Per zone (bijv. lijntjes rond lippen opvullen)     1300 
Extra zone                       700 
        
Botox 
2 zones – voorhoofd en lijntjes rond ogen (kraaiepootjes)      295 
 
Filler (Restylane) per 1 cc          350  
Extra per 1 cc            150  
 
Haartransplantatie FUE techniek per graft/unit        1,55 
 
Ooglaseren 
Vooronderzoek oogarts in Nederland/Belgie of Turkije      100 
Lasik/PRK            600 
Intralasik          1100 
Wavefront          1000 
Ilasik           1450 
 
Tandheelkunde 
Implantaat (duits fabrikaat)          950 
Kroon porselein/metaal per stuk         160 
Kroon metaalvrij 100 % porselein/zirkonium (duits fabrikaat)     280 
Brug of prothese           550 
Facings voor tanden         vanaf    450 
Wortelkanaalbehandeling           140 
Schoonmaken van het hele gebit (tandsteen verwijderen, polijsten, tandvleesbehandeling, etc.)     80 
Tanden bleken – d.m.v. Vital Whitening methode uit Zwitserland     280 
Composiet (witte) vulling (per vulling)          75 
Kies of tand trekken             50 
Kies operatief verwijderen          140 
 
           
Al onze prijzen zijn onder voorbehoud en dienen te worden geconformeerd. Tevens wordt uw 
intakeformulier beoordeeld en uitgebreid besproken met het medisch team. Waarna  u 
schriftelijk van ons een offerte zult ontvangen. 
 
Beauty Salon 
 
Reservering en prijzen voor beauty behandelingen kunt u ter plaatse bespreken met 
onze consultente in Antalya.       


