GEZICHTSBEHANDELINGEN

VOETBEHANDELINGEN

SPECIALISTISCHE PEDICURE TECHNIEKEN

Gezichtsbehandeling
51,50
Behandeltijd: 90 minuten / incl. 2 modules*
Verfrissende reiniging – diepte reiniging – verwijderen van
onzuiverheden – ontspannende massage – masker – crème.

Voetbehandeling (max. 35 min.)
26,50
Desinfectie voeten – nagels knippen – verwijderen van
likdoorns en eelt – behandeling van nagelproblemen reiniging nagelomgeving – korte voetmassage met voetcrème.

Nagelbeugel (vanaf)
19,70
Last van een blijvende ingroeiende nagel? Dan kan een
nagelbeugel een uitkomst zijn. Deze wordt op uw nagel
geplaatst en geeft gelijk verlichting van de klachten.

Gezichtsbehandeling
42,00
Behandeltijd: 60 minuten / incl. 1 module*
Verfrissende reiniging – diepte reiniging – verwijderen van
onzuiverheden – masker – crème.

Diabetische Voetbehandeling
26,50
Reumatische Voetbehandeling
26,50
Deze behandelingen worden in een aantal gevallen door
ziektekostenverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed.

Ortheses (vanaf)
19,70
Een orthese of teenstukje wordt (direct op de voet) gemaakt
van siliconen. Deze kan o.a. dienen voor: het voorkomen van
likdoorns; voorkomen van scheefgroei of klauwstand van de
tenen of om pijnklachten te verminderen

Toeslag Ambulante Voetbehandeling
2,50
Alleen voor cliënten die slecht ter been zijn of om een andere
reden niet naar de salon kunnen komen.

Antidruk Techniek vanaf
2,50
Pijnlijke locaties of drukplekken aan de voeten kunnen tijdelijk
drukvrij gelegd worden door middel van b.v. vilt. Dit ontlast de
pijnlijke plek tijdelijk waardoor de huid beter kan herstellen.

*Modules
- Wenkbrauwen epileren
- Wenkbrauwen en/of wimpers verven
- Harsen kin en/of bovenlip

VOET-WELLNESS BEHANDELINGEN
KLEINE GEZICHTSBEHANDELINGEN
Wenkbrauwen epileren

11,60

Verven wimpers of wenkbrauwen

11,60

Verven wimpers en wenkbrauwen

15,60

Hartverwarmend Winterarrangement
AKTIE
25,00
Ontspannende en verzorgende behandeling van de voeten. De
behandeling verzorgt de voethuid intensief en stimuleert de
circulatie. Voor een diepe ontspanning - koude voeten –
reumaklachten – wintervoeten – zware, vermoeide en
onrustige benen. De behandeling bestaat uit: Voetbad –
voetscrub – voetpakking (verwarmend of vitaliserend) korte
voetmassage met massage olie.

Nagelreparatie
Schimmelnagels, gescheurde nagels, getraumatiseerde
nagels, ontbrekende nagels of te ver weggeknipte nagels
kunnen gerepareerd en gecorrigeerd worden met gel of acryl
Nagelreparatie grote teen
15,15
Nagelreparatie beide grote tenen
22,75
Nagelreparatie volledige set

35,50

Toeslag French pedicure

5,00

OVERIGE BEHANDELINGEN

HARSEN

Hartverwarmend Winterarrangement & Pedicure
47,50
Voet-Wellness gecombineerd met een Voetbehandeling
11,60

Manicure Behandeling

14,25

Harsen kin en bovenlip

13,60

Harsen oksels

13,60

19,70
11,60

Harsen hele been

26,50

Voet-Wellness & Pedicure & Massage (120 min.)
62,50
Voet-Wellness & Voetbehandeling gecombineerd met de AntiStress-Voetmassage

Manicure & Lakken
Nagelslakken (handen of voeten)

Harsen onderbenen

15,00

Voetbad
Voetscrub

11,60
11,60

Harsen onderarmen

11,60

Pakking /Masker (handen of voeten)

11,60

Harsen rug

26,50

Anti-Stress-Voetmassage
20,00
Een heerlijke ontspannende massage van de voeten en
onderbenen, waarbij de stress uit het gehele lichaam verdwijnt
en u weer nieuwe energie krijgt.

Harsen kin of bovenlip

*** KORTING ***
Bij afname van meerdere behandelingen ontvangt u korting.

Bij afname van meerdere behandelingen ontvangt u korting.

(Prijs)wijzigingen en drukfouten voorbehouden

Bij afname van meerdere behandelingen
ontvangt u korting
2 behandelingen
3 of meer behandelingen

-/-/-

2,50
5,00

PRAKTIJKVOORWAARDEN
ALGEMEEN
In mijn praktijk staat het geestelijk en lichamelijk welzijn van cliënt en
behandelaar voorop. Wederzijds respect en vertrouwen zijn essentieel om een
goede behandeling of massage te kunnen geven maar ook om deze te kunnen
ontvangen.
 Alle behandelingen en producten bestellen en/of afhalen uitsluitend volgens
afspraak
 De vermelde duur van een behandeling is een indicatie en inclusief
binnenkomst en vertrek uit de ruimte. Deze indicatie wordt u gegeven zodat u
rekening kunt houden met het inplannen van uw verdere dagelijkse schema.
 Voor uw eigen rust: Mobiele telefoons uit of op stil tijdens de behandeling.
 Ter voorkoming van verlies/beschadiging: Sieraden af/uit tijdens de
schoonheidsbehandelingen.
 U bent zelf verantwoordelijk voor de spullen die u meeneemt naar de salon.
 Er mag niet gerookt, gegeten of gedronken worden tijdens de behandeling.
 Het is niet toegestaan dat u uw kind(eren) onder de 12 jaar meebrengt op uw
afspraak. Dit vanwege hun eigen veiligheid.
 Huisdieren zijn niet toegestaan in de salon
CONTRA‐INDICATIES
In het belang van de gezondheid van mijzelf en mijn andere cliënten kunt u in
geval van onderstaande contra-indicaties niet worden behandeld: Besmettelijke
(huid)ziekten, griep of ernstige verkoudheid en/ of koorts
HYGIËNE
Hygiëne staat bij mij zeer hoog in het vaandel. Ik doe er alles aan om zo
hygiënisch mogelijk te werken. Daarom verzoek ik vriendelijk aan u; vóór uw
afspraak zich te wassen dan wel even op te frissen.
ANNULERING VAN DE AFSPRAAK
Indien u verhindert bent kunt u dit tot 24 uur van te voren (kosteloos) telefonisch
of per mail aan mij doorgeven. Het niet op tijd afmelden van een afspraak houdt
voor mijn praktijk in dat ik een lege stoel heb. Zonder afzegging ben ik daarom
genoodzaakt alsnog een factuur te sturen voor het bedrag van de met u
afgesproken behandeling.
TE LAAT KOMEN OP DE AFSPRAAK
Indien u meer dan vijf minuten later komt dan de afgesproken behandeltijd,
wordt de verloren tijd ingekort op de behandeling. U bent echter wel het
volledige behandeltarief verschuldigd.
PRODUCT(EN) RETOURNEREN
Retourneren of ruilen van producten kan alleen binnen 8 dagen na aankoop,
mits de producten ongeopend en ongebruikt zijn. De producten moeten
gesealed zijn/blijven zodat ik de versheid van deze producten bij wederverkoop
kan waarborgen. Afgeprijsde artikelen of aanbiedingen kunnen niet geruild of
geretourneerd worden.
LEVERINGEN EN DIENSTEN
Op mijn leveringen en diensten zijn naast deze Praktijkvoorwaarden tevens de
Algemene Voorwaarden Uiterlijke Verzorgingbranche van toepassing
BETALINGSMOGELIJKHEDEN
Ik accepteer alleen contant of PIN betaling na de behandeling, tenzij anders
overeengekomen. Wanneer u niet via de PIN of contant betaald na de
behandeling, wordt er een factuur uitgeschreven. Hiervoor worden
administratiekosten in rekening gebracht. Het bedrag dient dan uiterlijk binnen 8
dagen na factuurdatum bijgeschreven te staan op de rekening.
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