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Behandeling alleen na afspraak 

Bij verhindering graag 24 uur te voren afzeggen, anders zijn wij genoodzaakt u de behandeling in 

rekening te brengen 

Vanwege de COVID19-hygiëne-richtlijnen van het RIVM en de branche-

organisatie Provoet zijn de tarieven van alle behandelingen verhoogd. 

Pedicurebehandelingen 
Deze behandeling is een algemene voetverzorging voor uw voeten. Uw nagels worden verzorgd, 

gereinigd en gepolijst. Overtollig eelt en likdoorns worden verwijderd. De behandeling wordt 

afgerond met een op uw voet afgestemde voetencrème. 

Pedicure behandeling  € 39,50 

Deelbehandeling max 15 min   € 25,00 

Deelbehandeling max 30 min  € 30,50 

Eigen bijdrage niet medisch noodzakelijke voetzorg  €  10,00 

   

Nagelbeugel , verband en antidrukmaterialen  vanaf  

Screening van de voet  € 39,50 

 

Nailart op de teennagels 
De perfecte finishing touch voor mooie verzorgde teennagels. Vooral leuk met een trendy slipper. 

Ideaal voor op vakantie of een feest. 

Nailart vanaf € 19,50 

Teennagels lakken, alleen in combinatie met een behandeling  €  7,50 

  € 

Tip: neem slippers mee om beschadiging van de lak te voorkomen. 

 

Cosmetische voetbehandeling 

 Deze behandeling bestaat uit een weldadig voetenbad, peeling, een pakking en wordt afgesloten 

met een korte voet- en beenmassage. Duur van deze heerlijke behandeling is ongeveer 50 minuten 

en kan ook in combinatie met een pedicurebehandeling. De keuze kan gemaakt worden met 

producten uit de Spa Welness lijn of de Red Wine Leaf serie 

Complete behandeling vanaf € 42,50 



KvK.nr. 08168655  
NL84 INGB0005 3535  87 

Telefoon 06-33 82 33 44 

Een pakking of peeling aanvullend op een behandeling vanaf €  10,50 

Paraffinepakking 
Effectieve huidverzorging voor voeten of handen met name bij kloven, schrale droge pijnlijke huid, 

wintertenen of als pure verzorging voor een zachte soepele huid 

Complete behandeling vanaf €17,50 

 

Gelnagels voor de tenen 
Door middel van een verstevigende gel wordt er een doorzichtig laagje aangebracht op uw 

teennagels, daarna wordt er een wit randje aangebracht. Voordeel van de French Pedicure is dat het 

een zeer verzorgde en chique uitstraling geeft aan de voeten 

Gelnagels tien tenen  € 47,00 

 

Wilde Pedique 

Deze techniek van gelnagels is geschikt voor psoriasisnagels, mycosenagels (kalknagels), reparatie 

van beschadigde teennagels. Kan ook als French Pedicure met wit randje. 

Alleen in combinatie met behandeling   

Behandeling 1 teennagel Vanaf  € 13,50 

 

Harsen 
Voor het verwijderen van (overmatige) beharing. Het voordeel van het harsen is dat de haartjes 

ongeveer 4 – 6 weken weg blijven 

Onderbenen  € 23,50 

Boven- en onderbenen  € 39.50 

Harsen in combinatie met een pedicurebehandeling 10% korting   

 

Manicure 
Bij een manicurebehandeling worden de handen verzorgd. De nagels worden in model gevijld en 

gepolijst, de nagelriemen worden verzorgd. Daarna worden de nagels gelakt in een basis lak 

Manicure behandeling  € 30,50 

OPI gelcolor  € 37,00 

 

 


