
Pedicure
Pedicure €24,50
Pedicure incl. Gellak €44,50

Gellak
Gellak door junior €17,50
Gellak door master €22,50
Gellak door master incl. manicure* €27,50
Gellak incl. verwijderen oude gellak junior €21,50
Gellak incl. verwijderen oude gellak master €27,50
Gellak incl. verwijderen oude gellak master incl. manicure* €32,50
*mancirue= nagels voorbereiden, shapen en nagelriemen verwijderen waardoor resultaat 
nog mooier is en de gellak langer blijft zitten

Gelnagels (PolyAcrylGel)incl. eventueel verlengen)
Nieuwe set naturel/french/kleur* €53,50
Bijwerken naturel €36,50
Bijwerken french €37,50
Bijwerken kleur €38,50
Reparatie 1 nagel €7,50
*Indien 3 of meer nagels er af, nieuwe set

Wimperlifting
Wimperlifting 1 persoon €35,-
Wimperlifting 1 persoon incl. verven €37,50
Wimperlifting 2 personen €60,-
Wimperlifting 2 personen incl. verven €65,-

Wimperextensions
Nieuwe set wimperextension one by one €67,50
Nieuwe set wimperextensions Russian Volume €85,-
Bijwerken binnen 2 weken €27,50
Bijwerken binnen 3 weken €37,50
Bijwerken binnen 4 weken €47,50

Ontspanningsmassage & Gezichtsbehandeling
Ontspanningsmassage 30min €30,-
Ontspanningsmassage 60min €50,-

Quick huidverzorgende gezichtsbehandeling 45min €37,50
Basic huidverzorgende gezichtsbehandeling 60min €45,-
Complete huidverzorgende gezichtsbehandeling 75min €49,50
Basic huidverzorgende facial + ontspanningsmassage 30min €65,-

Dr. Murad minor incl. Fruitzuurpeeling facial 60min €64,95
Dr. Murad medium incl. Fruitzuurpeeling facial 75min €74,95
Dr. Murad severe incl. Fruitzuurpeeling facial 90min €109,95
Dr. Murad acne (alleen actieve acne) 30min €30,-



Wenkbrauwen
Epileren bijwerken €9,95
Epileren in model €13,50
Henna brows €22,50
Henna brows incl. epileren €27,50

Fillers
Per eenheid (0.1ml) €30,-
Filler 0,5ml €125,-
FIller 1,0ml €199,-

Permanente Make-Up
Eyeliner boven incl. nabehandeling €145,-
Eyeliner beneden incl. nabehandeling €125,-
Eyeliner boven en beneden incl. nabehandeling €225,-
Wenkbrauwen inschaduwen incl. nabehandeling €225,-
Wenkbrauwen hairstroke incl. nabehandeling €225,-

IPL definitief ontharen
Bovenlip of kin €14,50,-
Gelaat                                                                                                      €22,50,-
Oksels                                                                                                      €17,50,-
Onder- of bovenarmen                                                                             €22,50,-                                                            
Buik                                                                                                          €29,50,-
Schaamstreek (vrouw)                                                                             €22,50.-
Onder- of bovenbenen                                                                             €27,50,-
Hele benen                                                                                               €39,50,-
Rug                                                                                                           €49,50,-
Hele lichaam                                                                                             €89,50,-

Harsen 
Bovenlip of kin €9,95
Bovenlip en kin €17,50
Gelaat €22,50
Oksels €17,50
Onder- of bovenarmen €25,-
Buik €25,-
Bikinilijn €17,50
Brede bikinilijn €22,50
Onder- of bovenbenen €25,-
Hele benen €37,50
Rug €35,-


