Prijslijst pedicurebehandelingen:
Basis pedicure behandeling (ca. 60 min.)

€ 32,=

Korte pedicure behandeling (ca. 20 min.)
(nagels knippen, minimaal eelt verwijderen)

€ 17,=

Behandeling "Extreem" (bijv. bij extreme eeltvorming of
behandeling mycose(schimmel)nagel(s) of ingroeiende nagel(s)
of meerdere likdoorns (meer dan 60 min.)

€ 16,= p/half uur

Likdoorn verwijderen

afhankelijk van de benodigde tijd

Ingroeiende nagel behandelen

afhankelijk van de benodigde tijd

Nagelbeugel/nagelregulatie

€ 26,=

Reconstructie van een nagel (grote teen) dmv gel
bij bijv. mycose- of traumanagel

€ 22,=

Recontrsuctie van een nagel (kleine tenen) dmv gel
bij bijv. mycose- of traumanagel

€ 17,=

Pedicure wellness behandeling
Ontspannen voetenbad met Zechsal magnesium +
scrub + massage met een verzorgende crème

€ 21,=

In combinatie met een pedicurebehandeling (€5,= korting)

€ 16,=

Pedicurebehandeling + Magnetic gelpolish

€ 54,=

Voorwaarden voor alle behandelingen;
Afspraak annuleren of verplaatsen: minimaal 24 uur van te voren
Afspraak annuleren of verplaatsen bij ziekte: tussen 08.00 en 09.00 uur op de dag zelf
Afspraak vergeten: 50% van de behandeling wordt in rekening gebracht

Prijzen zijn incl. 21% BTWBetaling contant na de behandeling te voldoen

Prijslijst Manicure / Magnetic UV Gelpolish / IBX behandeling

Manicure, (nagels modeleren, nagelriemen en handen
verzorgen met nagelolie en handcrème van Dadi oil)

€ 21,=

Magnetic UV Gelpolish, incl. korte manicure

€ 39,=

Magnetic UV Gelpolish, incl. korte manicure én IBX behandeling

€ 45,=

Nailart, meerdere kleuren of steentje(s)

€ 2,50

Verwijderen Gelpolish (incl. verzorging nagelriemen
met Dadi oil)

€ 17,50

NIEUW:
IBX 1e behandeling

€ 28,=

IBX behandeling, vervolg (afhankelijk van toestand natuurlijke nagel)

€ 23,=

* In overleg met de cliënt en na het beoordelen van de nagels wordt bekeken hoe vaak een IBX behandeling
nodig is.
* Na de IBX behandeling is het van groot belang om de nagels en nagelriemen met Dadi oil te behandelen.

Flesje Dadi oil 15ml.
€ 19,95

Prijslijst Body sugaring:
Bovenlip
Wenkbrauwen
Kin
Bovenlip + kin

€ 19,=
€ 19,=
€ 19,=
€ 24,=

Bovenlip + wenkbrauwen

€ 24,=

Kin + wenkbrauwen

€ 24,=

Bovenlip + kin + kaak + wangen + wenkbrauwen

€ 60,=

Bovenlip + kin + kaak + wangen

€ 45,=

Oksels

€ 23,=

Oortherapie:
Oortherapie (plm. 45 min.)

€ 38,=

