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

Bekijk regelmatig de website voor aanbiedingen,
tips of nieuws.
Pinautomaat aanwezig.
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www.praktijkvoetplus.nl

Pedicurebehandeling

Paraffinepakking

Hot-Stonemassage

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.

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
€ 15,00

Weldadige lichaamsmassage voor het lichaam
en geest met warme basalt- en koude
marmeren stenen. Door de combinatie van
warmte en beweging wordt er dieper tot het
spierweefsel doorgedrongen. Dit maakt de
massagebehandeling effectiever. Een
Hot-Stonemassage draagt daarom bij aan
zelfherstel van het lichaam, het helpt
afvalstoffen af te voeren.

Complete behandeling
Deelbehandeling max 15
min
Deelbehandeling max 30
min

€ 31,00
€17,50

Nagelbeugel
Spangen
Verband en
antidrukmaterialen vanaf
Screening van de voet

€ 16,00
€12,50
€5,00

€20,25

€ 17,00

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.
vanaf
€ 18,00
€ 8,50
Teennagels lakken, alleen
in combinatie met een
behandeling
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
Een pakking of peeling aanvullend op een behandeling.

€ 32,50
€ 8,50

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
€ 39,50

Wilde Pedique
Deze techniek van gelnagels is geschikt voor
psoriasisnagels, mycosenagels (kalknagels),
reparatie van beschadigde teennagels.
Kan ook als French Pedicure met wit randje.
Wilde pedique tien tenen
€ 57,50
Behandeling 1 teennagel
€ 16,00

Harsen
Voor het verwijderen van (overmatige) beharing.
Het voordeel van het harsen is dat de haartjes
ongeveer 4 – 6 weken weg blijven.
Onderbenen
€ 21,00
Boven- en onderbenen
€ 38,50
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.
Complete behandeling
Inclusief heerlijke
warme paraffinepakking

€ 27,50
€ 35,50

Behandeling ca 1 uur

€ 55,00

Klassieke massage
Ontspannende massage voor rug-, schouder,
nek, armen en benen. Een weldaad voor
lichaam en geest.
Behandeling ca 1 uur

€ 50,00

Tenenlezen
Tenenlezen is een kennissysteem dat het
mogelijk maakt karakter, persoonlijkheid en
gedrag te analyseren door de stand en de vorm
van tenen te interpreteren. Deze methode is
geschikt om zelfkennis op te doen, relaties te
doorgronden en het is een welkome hulp bij
opvoeding.
Live consult zonder
schriftelijke analyse
Live consult met
schriftelijke analyse
Schriftelijke fotoanalyse via post/email

€ 35,00
€ 60,00
€ 35,00

