
Gellak handen 

Gellak handen nieuwe set    € 25,- 

Gellak handen verwijderen + nieuwe set € 27,50 

Versteviging      € 4,- 

(extra laagje Fix Base) 

Gellak voeten 

Gellak voeten nieuwe set    € 27,50 

Gellak voeten verwijderen + nieuwe set € 30,- 

Combi hand en voet 

Combi hand en voet    € 48,- 

Combi hand en voet verwijderen+ nieuwe set € 53,- 

 

Acryl / Bo2sgel nagels 

Nieuwe set      € 37,50 

Bijwerken + nieuwe kleur    €35,- 

* Na 5 weken wordt er een nieuwe set gerekend. 

Babyboom* (bo2sgel)    +€10,- 

Inlay*       +€20 

Inlay per nagel*     +€2,50 

* Aangeven als je een afspraak maakt. 

 

Verwijderen 

Gellak verwijderen     € 12,50 

(+ blanke gellak + €2,50) 

Acryl verwijderen      € 17,50 

(+ blanke gellak + €2,50)) 

 

1 Week garantie 

Reparatie na één week per nagel   € 4,- 

Steentjes per stuk      €0,25 

Losse glitters per nagel    €0,50 

Wimperextensions 

One by One nieuwe set    € 40,- 

 Bijwerken:  2 weken € 25,- 

   3 weken € 30,- 

   4 weken € 35,- 

     Na 4 weken = nieuwe set 

    

Verwijderen  bij mij gezet    € gratis 

Verwijderen van andere salon    € 20,- 

 

 

** Wilt u de afspraak annuleren of wijzigen? 

Neem dan 24 uur van te voren contact met mij op. Anders 

ben ik genoodzaakt 50% in rekening te brengen.** 

 

  

YOUR BEAUTY 

~ Beauty & Nails ~ 

YOUR BEAUTY 
~ Beauty & Nails ~ 
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Prijslijst vanaf   

1 november 2022 



 

Gezichtsbehandelingen 

Quick Treatment  (45 min)   € 33,95 

Reiniging, peeling, masker, onzuiverheden verwijderen, dag 

verzorging 

Clear Skin Treatment (60 min)   € 43,95 

Reiniging, peeling, masker, wenkbrauwen verven & harsen, 

gelaatsmassage, onzuiverheden verwijderen, dagverzorging 

Luxe Pure White Cosmetics Treatment  

(75min)       € 53,95 

Reiniging, peeling, masker, wenkbrauwen verven & harsen, 

gelaatsmassage, hoofdhuid-, handen-, voetmassage, 

onzuiverheden verwijderen, dagverzorging  

 

Pedicure 

Behandeling t/m 60 min.     € 28,50 

Behandeling t/m 90 min.     € 32,50  

Voeten 

Voetbehandeling     € 17,50 

(Knippen/vijlen - nagelriemen verzorgen - crème) 

 

Verzorgend 

Manicure      € 15,- 

(Knippen/vijlen, - nagelriemen verzorgen - crème) 

 

Losse massage     € 5,- 

(hand of voet) 

 

Harsen 

Bovenlip of kin                              € 10,- 

Bovenlip en kin                                € 15,- 

Kaak en wangen      € 15,- 

Totaal                € 22,50 

Bovenlip, kin, kaak en wangen 

Oksels                                             € 15,- 

Onderarmen                                € 20,- 

Hele arm                                     € 30,-                         

Onderbenen                               € 20,- 

Onderbenen en bovenbenen    € 30,- 

 

Brows 

Harsen/epileren     € 10,- 

Wenkbrauwen verven    € 10,- 

Combi wenkbrauwen en wimpers verven € 17,50 

Combi brows     € 17,50 

Epileren/harsen - verven 

Henna brows + threading    € 29,50 

Shapen - henna - epileren/harsen 

 

Lashes 

Wimpers verven     € 10,- 

Combi wenkbrauwen en wimpers verven € 17,50 

Lash Lifting + wimpers verven   € 34,50 

Lash Volume Lift 

Wimpers lifting voor 6 tot 8 weken. Incl.. verven 


