
Pedicure ALL-IN ONE / van harte welkom als u uw voeten eens lekker wil laten verwennen !

Behandeling 

Bijknippen nagels
Verzorgen van de nagelwallen
Verzorgen nagelriemen
Verwijderen eelt
Likdoorns , ingegroeide nagels , zware eelt , hielkloven behandelen

Hoeveel tijd vrijhouden ? 

Standaard pedicure verzorging 45 min. € 23,00
Pedicure verzorging + specialiteiten 45 min. tot 60 min. € 25,00

Voetreflexologie € 50,00 

Via manuele behandeling worden bepaalde drukpunten gestimuleerd om zichzelf
te herstellen. Deze behandeling gaat ervan uit dat het hele lichaam zich weerspiegelt
in de voeten. Door het opheffen van deze spanningen wordt het immuunsysteem 
versterkt.

Voetreflexologie + pedicure € 70,00

Bloedsomloop stimulerende behandeling € 28.00

 Wintervoeten, eczeem, psoriasis

Hygiënische redenen 

De nagels kunnen gelakt worden met het potje nagellak dat je aankoopt en meeneemt
naar huis of breng je eigen nagellak mee.

Ikzelf gebruik een unit met desinfecterende werking, alle materialen worden na elke klant 
ontsmet.

Vergeet je slippers of sandalen niet om je nagels te laten drogen.
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Bloedsomloopstimulerend voetenbehandeling  € 28,00

Peeling,Dode zee modderbad,massage

 Verbetert een slechte bloedsomloop ( wintervoeten)
 Bij eczeem,psoriasis

Gevoelig voor schimmelnagels ? Behandel dagelijks met een licht ontsmettende

verzorging Dr.baumann foot Cream is hier speciaal voor ontwikkeld.

Foot Cream Tea Tree € 14.90

Is een intensief verzorgende voetcrème met ureum, hoogwaardige natuurlijke oliën 
zoals sheabutter en vitamine C.
De antiseptische werking van de essentiële oliën  tea tree en farnesol verhelpt 
voetschimmel en elimineert onaangename geurtjes. 

Chaps Cream  € 16.20

Anti klovencreme .Ook te gebruiken bij handen met kloven 

Handverzorging
Aangezien mooie handen aanzienlijk tot een totaal verzorgd uiterlijk bijdragen,
ligt het voor de hand,een handverzorging !

Behandeling voor droge, ruwe handen ( peeling,handpakking,massage) € 20,00

Myhrre handverzorging : (Bloedsomloopstimulerend en verzorgend) € 30,00

Winterhanden,gebarsten en schilferige huid,eczeem en psoriasis,bij 
elasticiteitverlies van de huid

Peeling, Dode zee modderbad, massage
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