Prijslijst
Pedicure
Pedicurebehandeling
Maximaal 40 minuten € 29,50

Hotstone massage voet en onderbeen
25 minuten € 26,00

Desinfecteren van de voeten, nagels knippen, nagelomgeving

Stimulerende en ontspannende voet en onderbeenmassage met

reinigen, eelt en eeventueel likdoorns verwijderen, ingegroeide en/of

warme lavastenen. De massage zorgt voor de afvoer van afvalstoffen

schimmelnagels behandelen en afsluitend een korte voetmassage.

en stimuleert de bloedsomloop. Door de warme lavastenen een echt
moment van ontspanning.

Abonnement Pedicure behandeling
Drie keer maximaal 40 minuten € 79,50
Drie keer een pedicurebehandeling met ruim 10% korting. Het

Nagels knippen
€ 16,00

abonnement is persoonsgebonden, de behandelingen moeten

Knippen van de nagels inclusief het reinigen en verzorgen van de

binnen drie maanden na aankoop zijn volbracht.

nagelomgeving.

Verlenging Pedicurebehandeling
per 15 minuten € 7,50

Nagellak verwijderen
€ 2,50

Verlenging pedicurebehandeling met 15 minuten

Het verwijderen van nagellak (resten).

Cosmetische voetbehandeling
€ 47,50

Nagels lakken
€ 15,00

Complete pedicurebehandeling, een voetscrub, een verwenmasker

Het lakken van de teennagels in gewenste kleur (inclusief eventueel

en ter afsluiting een korte voetmassage met etherische oliën.

verwijderen van oude nagellak). Alleen mogelijk in combinatie met
een pedicurebehandeling of nagels knippen.

Deelbehandeling
Maximaal 20 minuten € 16,00
Verwijderen van een likdoorn of behandeling van een ingroeiende

Pedicurebehandeling en massage voet en onderbeen
€ 48,00

nagel.

Complete pedicurebehandeling en aansluitend een uitgebreide
massage van voeten en onderbenen die de afvalstoffen afvoert en u

Massage van voet en onderbeen
20 minuten € 20,00

heerlijk laat ontspannen.

Een uitgebreide massage van de voeten en onderbenen die de

Pedicurebehandeling en
Hotstone-massage voet en onderbeen
€ 53,00

afvalstoffen afvoert en de bloedsomloop stimuleert. Daarnaast
heerlijk ontspannend.

Complete pedicurebehandeling met een massage van voeten en
onderbenen met warme lavastenen. Een heerlijke ontspanning.
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Pedicurebehandeling met voetscrub
€ 36,00
Complete pedicurebehandeling met een heerlijke voetscrub die de
dode huidcellen verwijdert. Afsluitend een korte voetmassage.

Pedicurebehandeling en harsen onderbenen
€ 50,00
Complete pedicurebehandeling met het harsen van de onderbenen.

Pedicurebehandeling en harsen onder- en bovenbenen
€ 65,00
Complete pedicurebehandeling met het harsen van onder- en
bovenbenen.
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