
Prijslijst 

 

Voetverzorging: 
 

Max 
Min. 

Prijs: 

Pedicure behandeling: 
(desinfecteren, nagels knippen, nagelomgeving schoonmaken, eelt / 
likdoorns verwijderen evt., ingroeiende nagel, crème) 
 

45 € 38,00 

Pedicure deel behandeling  
(nagels knippen en nagelomgeving schoonmaken) 
 

25 € 22.50 

Pedicure diabetes / reuma-  of andere medische indicatie 
(€27,50 wordt door zorgverzekeraar vergoed / eigen bijdrage is €12,50) 

 

45 € 40.00 

Klassieke voetmassage 
 

30 € 25.00 

Cosmetische voetbehandeling  
(nagels knippen, scrub, massage, masker) 

 

60   € 38,50  

Pedicure spa de luxe  
(scrub, pedicure behandeling, masker, massage) 

 

90   € 57,50  

Combibehandeling pedicure + gelpolish  
(combi voordeel) 

 

90   € 55,00  

Combibehandeling pedicure + voetmassage 30 min.   
(combi voordeel) 

 

90   € 55,00  

Pedicure technieken: plaatsen nagelbeugel 
 

30   € 22,50  

Pedicure technieken:  orthese small 
 

20   € 15,00  

Pedicure technieken:  orthese medium 
 

25   € 17,50  

Pedicure technieken:  orthese large 
 

30   € 22,50  

Pedicure technieken: nagelreparatie met gel of acryl 
 

20   € 15,00  

 
 

  



Massage: 
 

  

Klassieke voetmassage 
 

30   € 25,00  

Voetreflex behandeling 
 

60   € 47,50  

 
 

  

Nagels lakken 
 

  

Gellak op teennagels 
 

45   € 25,00  

Combi pedicure + gellak op teennagels 
 

90   € 55,00  

Gellak op handnagels + manicure 
 

60   € 32,50  

Gellak verwijderen 
 

30   € 12,50  

 
 

  

Gezichtsbehandelingen 
 

  

Huidverzorging: 
 

  

Gezichtsbehandeling basis 
(reinigen, onzuiverheden verwijderen, masker en crème) 
 

45   € 49,95  

Gezichtsbehandeling huidverzorging compleet  
(reinigen, onzuiverheden verwijderen,  epileren wenkbrauwen, massage, 
masker, crème) 
 

75   € 67,50  

 
 

  

Huidverbetering: 
 

  

Huidverbeterende behandeling Phytomer  
(incl. epileren wenkbrauwen) 

 

75   € 74,95  

Aanvullend aan de Phytomer behandeling kan een back 
relaxbehandeling worden toegevoegd  
(rugmassage en zelf verwarmend kleimasker rug) 
 

15   € 19,95  



Huidverbeterende behandeling met het Vitaskin  apparaat 
(incl. epileren wenkbrauwen) 

 

75   € 89,50  

Fruitzuur peeling (Enzymacid - Ericson Laboratoire)  
(incl. epileren wenkbrauwen) 

 

75   € 89,50  

Acne behandeling: Acti Biotic Ericson Laboratoire 
 

75   € 89,50  

 
 

  

Deelbehandelingen tegen meerprijs bij behandeling of 
als losstaande behandeling 
 

  

Epileren wenkbrauwen  
(N.B. bij sommige gezichtsbehandelingen inclusief) 

15   € 10,00  

Verven wimpers of wenkbrauwen 
 

15   € 10,00  

Verven wimpers en wenkbrauwen 
 

20   € 17,50  

Harsen bovenlip 
 

10   € 9,50  

Harsen bovenlip + kin 
 

15   € 12,50  

Harsen onderbenen 
 

30   € 22,50  

 
 

  

  



Permanent make up  

 
  

Wenkbrauwen - hairstrokes  
(nieuw) incl. 1 nabehandeling 
Indien 2e nabehandeling gewenst + €70,- 
 

150  
2x 

 € 350,00  

Wenkbrauwen - ombre/ powder/ schaduw techniek 
(nieuw) incl. 1 nabehandeling 
Indien 2e nabehandeling gewenst + €70,- 
 

150  
2x 

 € 360,00  

Wenkbrauwen – 3D een combinatie van powder en 
hairstrokes  techniek  
(nieuw) incl. 1 nabehandeling 
Indien 2e nabehandeling gewenst + €70,- 
 

150  
2x 

 € 375,00  

PMU wenkbrauwen bijwerken binnen 6 maanden 120  
1x 

 € 95,00  

PMU  wenkbrauwen bijwerken tussen 6 maanden - 1 jaar 90  
1x 

 € 135,00  

PMU wenkbrauwen bijwerken tussen 1 jaar - 2 jaar  90 
1x 

 € 175,00  

PMU wenkbrauwen bijwerken elders gezet na 1 jaar 90 
1x 

€ 175,00 

Indien een extra opfrisbehandeling wordt gewenst binnen 
2 maanden na opfrisbehandeling 

90 
1x 

 

€ 75,00 

PMU ouder dan 2 jaar wordt berekend als nieuw! 
 

  

PMU Eyeliner boven en onder – infralash 
(nieuw) incl. 1 nabehandeling 
Indien 2e nabehandeling gewenst + €70,- 
 

120 
2x 

 € 350,00  

PMU Eyeliner boven – infralash  
(nieuw) incl. 1 nabehandeling  
Indien 2e nabehandeling gewenst + €70,- 
 

90  
2x 

 € 200,00  

PMU Eyeliner onder – infralash  
(nieuw) incl. 1 nabehandeling 
Indien 2e nabehandeling gewenst + €70,- 
 

90  
2x 

 € 175,00  



PMU Eyeliner boven en onder – infralash + eyeliner 
(nieuw) incl. 1 nabehandeling 
Indien 2e nabehandeling gewenst + €70,- 
 

120 
2x 

 € 360,00  

PMU Eyeliner boven – infralash  + eyeliner 
(nieuw) incl. 1 nabehandeling  
Indien 2e nabehandeling gewenst + €70,- 
 

90  
2x 

 € 220,00  

PMU Eyeliner boven en onder 
Bijwerken: 
Binnen 1-2 jaar- vaste klant 
Na 2-3 jaar- vaste klant 

90 
1x 

 
 

€135,- 
€ 225,- 

 

PMU Eyeliner boven of onder  
Bijwerken: 
Binnen 1-2 jaar - vaste klant  
Na 2-3 jaar – vaste klant  
 

90 
1x 

 
 

€ 100,- 
€150,- 

PMU bijwerken elders gezet 
Moet eerst worden beoordeeld en zal afhankelijk van de 
kwaliteit een meerprijs hebben.  
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


