
GELLAK 

gellak handen op natuurlijke nagel   (+ manicure) 45' € 35,00

gellak bijwerking   (verwijderen + manicure + plaatsing) 60' € 40,00

gellak na verwijderen vorige set gel 90' € 50,00

gellak voeten   (+ esthetische pedicure) 45' € 35,00

gellak voeten bijwerking  (verwijdering + esthetische pedicure + plaatsing) 60' € 40,00

herstelling 1 nagel tijdens bijwerking, met verlenging 5' € 4,00

herstelling 1 nagel, zonder verlenging 10' € 5,00

herstelling 1 nagel, met verlenging 10' € 6,00

gellak verwijderen + verzorging 30' € 25,00

RUBBERBASE

NIEUW!!   maakt uw gellak nagels even stevig als gel!  zélfs met een kleine verlenging of herstelling van uw afgebroken nagel

rubberbase op natuurlijke nagel   (+ manicure) 60' € 42,00

rubberbase bijwerking   (verwijderen + manicure + plaatsing) 90' € 45,00

GEL of POLYGEL

NIEUW!!   Polygel is vederlicht, combineert de sterkte van 'acryl' met de flexibiliteit van gel.

gel/polygel op natuurlijke nagel   naturel/color/French   (+ manicure) 90' € 45,00

gel/polygel met verlenging   naturel/color/French   (+ manicure) 120 - 150' € 75,00

gel/polygel bijwerking  (binnen 3 à 4w) (verwijderen + manicure + plaatsing) 120 - 150' € 50,00

herstelling 1 nagel tijdens bijwerking, met verlenging 5' € 5,00

herstelling 1 nagel, zonder verlenging 10' € 6,00

herstelling 1 nagel, met verlenging 10' € 8,00

verwijderen gel/polygel + verzorging 45' à 60' € 30,00

verwijderen acryl (geplaatst door andere nagelstyliste) + verzorging 45' à 60' € 45,00

bijwerking lange set >4 weken = prijs nieuwe set

NAILART

eenvoudige nailart    (glitter, steentje, stempel of sticker) per nagel 5' € 1,00

complexe nailart        (volledige nagel, nageljuweel, tekening) per nagel 10' € 5,00

PRIJSLIJST 



MANICURE

vijlen en lakken 15' € 15,00

manicure BASIS 30' € 28,00

vijlen van nagels, verzorging nagelriem, verwijderen velletjes, relaxerende 

handmassage, nagelriemolie, verzorgende handcrème, zonder lakken

manicure BASIS + LAK 45' € 35,00

vijlen van nagels, verzorging nagelriem, verwijderen velletjes, relaxerende 

handmassage, nagelriemolie, verzorgende handcrème, lakken van de nagels (naturel/color/French)

manicure LUXE 75' € 50,00

vijlen van nagels, verzorging nagelriem, verwijderen velletjes, handscrub,

ontspannend handbad, relaxerende handmassage, handmasker,

ORB paraffinepakking, nagelriemolie, verzorgende handcrème, zonder lakken

manicure LUXE + GELLAK 90' € 60,00

vijlen van nagels, verzorging nagelriem, verwijderen velletjes, handscrub

ontspannend handbad, relaxerende handmassage, handmasker,

ORB paraffinepakking, nagelriemolie, verzorgende handcrème, gellak 

PEDICURE enkel esthetische pedicure

knippen en vijlen 10' € 10,00

knippen en vijlen + lakken 20' € 18,00

pedicure BASIS 30' € 28,00

knippen en vijlen van teennagels, verzorging nagelriem, verwijderen velletjes, nagelriemolie

nagelriemolie, verzorgende voetcrème, zonder lakken

pedicure BASIS + LAK 45' € 35,00

knippen en vijlen van teennagels, verzorging nagelriem, verwijderen velletjes, nagelriemolie

(lichte) eelt verwijderen, nagelriemolie, verzorgende voetcrème, 

lakken van de nagels (naturel/color/French)

pedicure LUXE 75' € 50,00

knippen en vijlen van teennagels, verzorging nagelriem, verwijderen velletjes, 

(lichte) eelt verwijderen, voetscrub, relaxerende voetmassage, voetmasker, 

ORB paraffinepakking, nagelriemolie, verzorgende voetcrème

pedicure LUXE + GELLAK 90' € 60,00

knippen en vijlen van teennagels, verzorging nagelriem, verwijderen velletjes,  

(lichte) eelt verwijderen, voetscrub, relaxerende voetmassage, voetmasker, 

ORB paraffinepakking, nagelriemolie, verzorgende voetcrème, gellak 



GELAATSVERZORGING  

gelaatsverzorging 'Jane Scrivner'   BASIS   60' € 69,00

oppervlakkige en dieptereiniging, peeling, verwijderen onzuiverheden,

harsen wenkbrauwen en/of bovenlip, massage gelaat-decolleté-schouders,

masker gelaat, basis serum gelaat, dag/nacht verzorging, lippenbalsem

gelaatsverzorging 'Jane Scrivner'   LUXE 90' € 99,00

oppervlakkige en dieptereiniging, peeling (zijdecocons, AHA/BHA, hydromel of

enzyme peeling), verwijderen onzuiverheden, harsen wenkbrauwen en/of bovenlip,

massage gelaat-decolleté-schouders, masker ogen, masker gelaat, 

paraffine masker ogen + gelaat, handmassage, hyaluronzuur, serum ogen, 

luxe serum gelaat,dag/nacht verzorging, lippenbalsem

oogverzorging 'Jane Scrivner' 10' € 10,00

uitbreiding bij de gelaatsverzorging BASIS 

masker ogen, paraffine masker ogen, serum ogen

lipverzorging 'Jane Scrivner' 10' € 10,00

uitbreiding bij de gelaatsverzorging BASIS en LUXE

scrub met zijdecocons, masker lippen met Manuka honing, paraffine masker lippen, lippenbalsem

gelaatsverzorging obv 'Apitherapie' 

BIO VERZORGING  => diep zuiverend en tegelijk helend, obv echte Manuka honing , UMF 24+ 90' € 99,00

oppervlakkige en dieptereiniging met honing, peeling met honing, verwijderen 

onzuiverheden, harsen wenkbrauwen en/of bovenlip, massage gelaat-decolleté-schouders met

honing, honingmasker, paraffine masker ogen + gelaat, handmassage, serum ogen, 

luxe serum gelaat, dag/nacht verzorging, lippenbalsem

EPILEREN   |   HARSEN

bovenlip 5' € 8,00

wenkbrauwen  15' € 15,00

wenkbrauwen + bovenlip 20' € 20,00

wenkbrauwen + bovenlip + kin 25' € 25,00

oksels 15' € 15,00

onderarmen 20' € 20,00

volledige armen 30' € 30,00

binini gewoon 15' € 15,00

bikini Brazilian 35' € 35,00

bikini Hollywood 45' € 45,00

onderbenen (knie inbegrepen) 25' € 22,00

volledige benen 35' € 35,00



VERVEN

wimpers 15' € 12,00

wenkbrauwen   (harsen inbegrepen) 25' € 20,00

wimpers + wenkbrauwen (harsen inbegrepen) 30' € 25,00

EKSEPTION CHEMISCHE PEELINGS (BIO-PEELINGS)

nieuwste generatie huidverbeterende chemische (biologische) peelings

Ekseption peeling BRONZE 45' € 60,00

oppervlakkige reiniging, dieptereiniging met enzyme poeder, ontvettingslotion, 

SOFT TOUCH PEEL (1 laag), neutraliserend en verfrissend carboxy masker, ice roller koeling,

verzorging ICE CREAM REPAIR, zonnebescherming IPF 50 'ALL-DAY SHIELD'

Ekseption peeling SILVER 60' € 80,00

oppervlakkige reiniging, dieptereiniging met enzyme poeder, ontvettingslotion, 

CHEMISCHE PEELING NAAR KEUZE (1 tot 3 lagen), neutraliserend en verfrissend 

carboxy masker, ice roller koeling, caviar liquid mask + massage gelaat, 

verzorging ICE CREAM REPAIR of CAVIAR REPAIR,  zonnebescherming IPF 50 'ALL-DAY SHIELD'

Ekseption peeling GOLD 75' € 95,00

oppervlakkige reiniging, dieptereiniging met enzyme poeder, ontvettingslotion, 

CHEMISCHE PEELING NAAR KEUZE (max 5 lagen of retinol peeling), neutraliserend 

en verfrissend carboxy masker, ice roller koeling, caviar liquid mask + massage gelaat,

verzorging ICE CREAM REPAIR of CAVIAR REPAIR, zonnebescherming IPF 50 'ALL-DAY SHIELD'

MASSAGES 

relaxerende lichaams- en gelaatsmassage 60' € 69,00

De indringende warmte van de ORB(*) massage geeft diepe ontspanning voor lichaam en geest. Elke 

penseelstreek vol warme olie maakt de ervaring intenser; streek na streek verlaat spanning uw lichaam. 

Penseeltechniek gevolgd door manuele massage, met een olie volgens de behoefte van uw huid.

rugmassage  30' € 35,00

rug, schouders, nek

gelaatsmassage  30' € 35,00

hoofdhuid, gelaat, hals, décolleté

NAGELBIJT-ARRANGEMENT

begeleiding tot herstel van uw natuurlijke nagelplaat € 220,00

zodat het nagelbed volledig bedekt wordt (7 weken opvolging)

week 1 betaalt u 70€ (=plaatsing gelnagels met verlenging), daarna 5x30€                 (normale waarde € 320,00)


