
 

 

Beste klanten, 

Het verzorgen van jullie nagels en andere schoonheidsbehandelingen doe ik met veel 

liefde en plezier. Hierbij gebruik ik graag kwaliteitsproducten. Om het mogelijk te maken 

deze kwaliteit te blijven bieden, ben ik genoodzaakt om mijn prijzen aan te passen vanaf 

01 januari 2022. 

 

NAGELS 

Manicure          12,00€ 

 We verzorgen de nagelriemen en vijlen de natuurlijke nagel mooi in vorm 

 

Natural Nail Treatment Naturel       22,50€ 

We verstevigen de natuurlijke nagel met T-gel (soort BIAB) en zorgen voor een mooie bolling. 

Inclusief manicure 

 Naturel kleuren beschikbaar: variëteiten van rose/nude, clear en wit 

 

Natural Nail Treatment met gelpolish      25,00€ 

We verstevigen de natuurlijke nagel met T-gel (soort BIAB) en zorgen voor een mooie bolling. 

Inclusief manicure. We werken af met een gelpolish naar keuze. 

 

Nieuwe set kunstnagels  

We passen deze prijzen toe als je nog geen kunstnagels hebt, zodra er meer dan 5 weken zit tussen 

de afspraken of wanneer je van een andere nagelstyliste komt.  Ook wanneer meer dan 5 nagels 

niet meer intact zijn (geen kunstnagel meer op natuurlijke nagel) passen we de prijzen toe van een 

nieuwe set.  

zonder verlenging       40,00€ 

met verlenging        45,00€ 

 

Bijwerking kunstnagels        37,50€ 

 Bijwerking binnen 5 weken 

 

Nailart 

  Op 1 – 2 nagels per hand   inbegrepen in de vaste prijs 

  Op 3 – 5 nagels per hand      + 5,00€ 



 

PEDICURE 

Pedicure basis         12,00€ 

We verzorgen de nagelriemen en vijlen de natuurlijke nagel mooi in vorm 

 

Pedicure basis met gelpolish       25,00€ 

We verzorgen de nagelriemen en vijlen de natuurlijke nagel mooi in vorm. We verstevigen de 

teennagels en werken af met een gelpolish  naar keuze 

 

Pedicure VIP          35,00€ 

We verwennen je voeten met scrub, warme handdoekjes en verwijderen eelt. De natuurlijke nagels 

worden in vorm gevijld en we verzorgen de nagelriemen.  

We beëindigen de behandeling met een vocht inbrengende mousse die we kort inmasseren.  

 

Pedicure VIP met gelpolish        45,00€ 

 We verwennen je voeten met scrub, warme handdoekjes en verwijderen eelt. De natuurlijke nagels 

worden in vorm gevijld en we verzorgen de nagelriemen. We verstevigen de teennagels en werken 

af met een gelpolish naar keuze. 

We beëindigen de behandeling met een vocht inbrengende mousse die we kort inmasseren.  

 

    


