
 

HANDEN PRIJS

Lakken met nagellak van de natuurlijke nagel € 15,00

Gellak (blank of kleur), incl. korte manicure € 27,50

Meerprijs verstevigende gel € 5,00

Meerprijs French manicure € 7,50

Meerprijs extra laag glitterlak € 2,50

Meerprijs additives, folie, sponzen € 5,00

Meerprijs stamping, tiger-eye € 7,50

Verwijderen gellak € 5,00

Verwijderen gellak (incl. korte manicure), zonder vervolg of andere salon € 15,00

Nagelverlenging obv gel of acryl per nagel € 5,00

Nagelreparatie gellak per nagel € 3,25

Hand Spa (zonder nagellak)

Manicure kort (schoonmaken, vijlen, olie, crème) € 13,50

Manicure behandeling incl. scrub, masker en massage € 17,50

Manicure Luxe, incl. paraffine bad € 25,00

Paraffine bad (losse behandeling) € 9,50

Paraffine bad (10 strippenkaart) (5% korting) € 90,25

IBX

IBX (Nagelherstellende behandeling) € 17,50

IBX + verstevigende laag € 22,50

10 rittenkaart IBX € 165,00

COMBINATIE

Spa Manicure Luxe inclusief gellak (blank of kleur) Van € 52,50 Voor € 45,00

Korte manicure (schoonmaken, vijlen, olie en crème) incl. 

blanke nagellak Van € 28,50 Voor € 17,50

Nailart

Stamping nailart per nagel v.a. € 1,25

Additives/powders per nagel v.a. € 1,25

Glitterlak per nagel v.a. € 1,00

Stickers per nagel v.a. € 0,75

Steentjes per nagel v.a. € 1,00



 

 

 

KUNSTNAGELS PRIJS

Nieuwe set obv acryl, incl verlenging (excl verwijderen product andere salon) € 47,50

Nieuwe set obv acryl, zonder verlenging € 39,50

Nabehandeling tot 2 weken € 32,00

Nabehandeling tot 3 weken € 35,00

Nabehandeling tot 4 weken* € 42,00

Meerprijs French Manicure € 5,00

Meerprijs gellak over acryl € 10,00

Verwijderen kunstnagels andere salon € 24,50

Verwijderen acryl (incl korte manicure), zonder vervolg € 17,50

Verwijderen acryl (ivm overstap gellak) € 15,00

Nagelreparatie tijdens nabehandeling per nagel € 4,75

Meerprijs additives, folie, stamping, sponzen per set € 7,50

Nailart

Stamping nailart per nagel v.a. € 1,25

Additives/powder per nagel v.a. € 1,25

Glitterlak per nagel v.a. € 1,00

Stickers per nagel v.a. € 0,75

Steentjes per nagel v.a. € 1,00

COMBINATIE

Combineer met een parafinnepakking. Meerprijs van € 9,50 voor € 7,50

*Door veroudering van het product wordt er bij een nabehandeling vanaf 4 weken ALTIJD een nieuwe set geplaatst.


