
GELLAK  / RUBBERBASE naturel/color/French/babyboom 

gellak op natuurlijke nagel  (+ manicure) 45' € 40,00

gellak bijwerking   (verwijderen + manicure + plaatsing) 60' € 45,00

gellak bijwerking - na verwijderen vorige set gel 1u30' € 50,00

verwijderen gellak    (+ manicure) 30' € 30,00

herstelling 1 nagel  (buiten garantie) 10' € 5,00

GEL  /  POLYGEL  /  ACRYL naturel/color/French/babyboom 

gel/polygel/acryl op natuurlijke nagel   (+ manicure) 1u30' € 50,00

gel/polygel/acryl bijwerking  (binnen 4w ) (verwijderen + manicure + plaatsing) 2u € 55,00

gel/polygel/acryl met verlenging via sjabloon   (+ manicure) 2u € 80,00

herstelling 1 nagel, zonder verlenging   (buiten garantie) 10' € 6,00

herstelling 1 nagel, met verlenging   (buiten garantie) 15' € 10,00

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

verwijderen gel/polygel/acryl    (+ manicure) 60' € 45,00

bijwerking set > 4 weken = prijs nieuwe set

NAILART

eenvoudige nailart    (glitter, steentje, stempel of sticker) per nagel GRATIS

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

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)
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MANICURE

manicure BASIS

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

verzorgende handcrème   

zonder lakken 30' € 30,00

manicure LUXE

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

verzorgende handcrème 

+ EXTRA:  handscrub, ontspannend handbad, handmasker, paraffinepacking (15')

zonder lakken 60' € 50,00

gellak op natuurlijke nagel 1u15' € 60,00

gellak bijwerking 1u30' € 65,00

PEDICURE enkel esthetische pedicure

pedicure BASIS

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

nagelriemolie, (lichte) eelt verwijderen, verzorgende voetcrème  

zonder lakken 40' € 40,00

gellak op natuurlijke nagel 50' € 50,00

gellak bijwerking 60' € 55,00

pedicure LUXE

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

nagelriemolie, (lichte) eelt verwijderen, verzorgende voetcrème

+ EXTRA:  voetscrub, voetmasker, paraffinepacking (15')

zonder lakken 1u10' € 60,00

gellak op natuurlijke nagel 1u25' € 70,00

gellak bijwerking 1u40' € 75,00
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GELAATSVERZORGING  

gelaatsverzorging 'Jane Scrivner'   BASIS   1u15' € 80,00

oppervlakkige en dieptereiniging, peeling, verwijderen onzuiverheden/milia,

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

masker gelaat, handmassage, basis serum gelaat, dag/nacht verzorging, SPF50, lippenbalsem

gelaatsverzorging 'Jane Scrivner'   LUXE 1u45' € 110,00

oppervlakkige en dieptereiniging, peeling (zijdecocons, hydromel of enzyme peeling),

scrub lippen, verwijderen onzuiverheden/milia, AHA/BHA, harsen wenkbrauwen en/of bovenlip,

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

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

luxe serum gelaat, dag/nacht verzorging, SPF50, lippenbalsem

gelaatsverzorging obv 'Apitherapie'   LUXE 1u45' € 110,00

BIO VERZORGING  => diep zuiverend en tegelijk helend, obv echte Manuka honing , UMF 24+

oppervlakkige en dieptereiniging met Manuka honing, peeling met honing, scrub lippen,

verwijderen onzuiverheden/milia, AHA/BHA, harsen wenkbrauwen en/of bovenlip,

massage gelaat-decolleté-schouders (met honing), honingmasker ogen-gelaat-lippen, 

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

luxe serum gelaat, dag/nacht verzorging, SPF50, lippenbalsem

VERVEN

wimpers 20' € 15,00

wenkbrauwen   (harsen inbegrepen) 25' € 28,00

wimpers + wenkbrauwen   (harsen inbegrepen) 35' € 30,00
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EPILEREN   |   HARSEN

bovenlip 10' € 10,00

kin 10' € 10,00

COMBINATIE: bovenlip + kin 15' € 15,00

wangen 15' € 15,00

COMBINATIE: bovenlip + kin + wangen 25' € 25,00

wenkbrauwen  15' € 15,00

COMBINATIE: bovenlip + kin + wangen + wenkbrauwen 35' € 35,00

neus 10' € 10,00

oksels 15' € 15,00

armen onder 18' € 18,00

armen volledig 25' € 25,00

binini gewoon   (rand slipje) 18' € 18,00

bikini Brazilian  (streepje) 30' € 30,00

bikini Hollywood (alles weg) 45' € 45,00

benen boven 20' € 20,00

benen onder  (knie inbegrepen) 25' € 25,00

benen volledig 35' € 35,00
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CHEMISCHE PEELINGS  nieuwste generatie huidverbeterende chemische (biologische) peelings

peeling BRONZE 1u15' € 65,00

oppervlakkige reiniging, dieptereiniging naargelang huidtype (enzyme poeder, salicylic 

poeder of black detox poeder), ontvettingslotion, SOFT TOUCH PEEL (1-3 lagen), 

neutraliserend en verfrissend carboxy masker, ice roller koeling, ice cream repair cream,

zonnebescherming IPF 50 'ALL-DAY SHIELD'

intake gesprek met info over de mogelijke peelings ifv uw huidproblemen die zichtbaar worden 

na de dieptereiniging + bespreking nazorg thuis + planning vervolg peelings

peeling SILVER 1u15' € 80,00

oppervlakkige reiniging, dieptereiniging naargelang huidtype (enzyme poeder, salicylic 

poeder of black detox poeder), ontvettingslotion, PEELING IFV HUIDPROBLEEM (1-3 lagen), 

neutraliserend en verfrissend carboxy masker met hyaluronzuur, ice roller koeling, 

verzorgend caviar liquid masker, massage gelaat, repair cream volgens type peeling, 

zonnebescherming IPF 50 'ALL-DAY SHIELD'

peeling GOLD 1u25' € 95,00

oppervlakkige reiniging, dieptereiniging naargelang huidtype (enzyme poeder, salicylic 

poeder of black detox poeder), ontvettingslotion, PEELING IFV HUIDPROBLEEM (max van 5 lagen) of 

RETIN-OIL PEELING (1 laag), neutraliserend en verfrissend carboxy masker met hyaluronzuur, 

ice roller koeling, verzorgend caviar liquid masker, massage gelaat, repair cream volgens type peeling, 

zonnebescherming IPF 50 'ALL-DAY SHIELD'
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