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           Pedicure All In One Pascale/ van harte welkom als u uw voeten eens lekker wil laten verwennen ! 

 

Behandeling  

Bijknippen nagels 

Verzorgen nagelriemen 

Verwijderen eelt 

Likdoorns , ingegroeide nagels , zware eelt , hielkloven behandelen 

Hoeveel tijd vrijhouden ?  

- Nagels knippen en nagelriemen verzorgen ( 15min. )    € 15.00 

- Voetverzorging 4 – 8 weken ( 45 min. )                                      € 23.00  

- Voetverzorging na 8 weken ( tot 60 min. )     € 25.00 

- Deelbehandeling : nakijken eerder behandeld probleem ( ingegroeide nagel, eeltpit ) € 16.00 
 

- Aroma voetverzorging: pedicure, voetbad en massage met etherische olie.                      € 40.00 

- Welness voetverzorging: pedicure op basis van KAOLIN ( scrubbend )  € 39.00 

Helende aarde genoemd. Het bevat heel veel natuurlijke mineralen. Kaolin is één van de meest kalmerende 

kleisoort en daardoor uitermate geschikt voor de gevoelige huid. 

Specialiteit  

- Ingegroeide nagel + gebruik copoline +     € 2.00 

- Staal wandelwol +         € 1.00/ € 3.00 

- Orthese maken +         € 15.00 

 

Hygiënische redenen :  De nagels kunnen gelakt worden     € 2.00 

breng je eigen nagellak mee.  

Vergeet je slippers of sandalen niet om je nagels te laten drogen.  

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

 

50 min.           € 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. 

Contra – indicaties : Hoge koorts / vaatontsteking / voetschimmel / risicozwangerschap 

Mogelijke reacties uren tot dagen na de behandeling : Méér en donkere urine , meer transpiratie,  meer oorsmeer  

IEDER PERSOON VERSCHILT , DUS IEDER KAN ANDERS REAGEREN !! 
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Gevoelig voor schimmelnagels ? Behandel dagelijks met een licht ontsmettende 

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

 

 

 

Foot Cream Tea Tree          
 
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           
 
Anti klovencreme .Ook te gebruiken bij handen met kloven  
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Spa aromatherapie met pedicure 

 

Pedicure, reiniging, peeling, masker en lotion 

Anti-stress met ROZEN 
(geschikt in de herfst en winter) 
 
Zuiverende met TEA TREE 
(geschikt in alle seizoenen) 
 
Ontspannende met LAVENDEL 
( geschikt in alle seizoenen) 
 
Verstevigende met MIRRE 
( geschikt in de lente en zomer) 
 
Verfrissende met MINT 
( geschikt in de lente en zomer) 

 
 

Welness behandeling met pedicure op basis van KAOLIN 
 

Helende aarde genoemd. Het bevat heel veel natuurlijke mineralen. Kaolin is één 
van de meest kalmerende kleisoort en daardoor uitermate geschikt voor de 

gevoelige huid. 
 
 

Reiniging, geen peeling want klei is scrubbend, lotion 

 


