PRIJZEN
SERVICES & PRIJZEN NAGELBEHANDELINGEN.
Al onze Acryl, Rubberbase en Biab behandelingen zijn inclusief, 1 week garantie en 1 kleur Gelpolish
naar keuze! Je kunt kiezen uit ruim 160 kleuren!
***Neem je alleen Gelpolish, dan zit er geen garantie op!***
Acryl, Rubberbase, Biab, Gelpolish, Manicure Behandelingen!
Acrylnagels met of zonder tips: € 42,50
Acrylnagels i.c.m. Manicure: € 52,50
Babyboom 2 kleuren acryl: € 60,French met 2 kleuren acryl: € 60,Nabehandeling Acrylnagels: € 37,50
Rubberbase: € 32,50
Biab: € 35,Biab met korte verlening sjabloon: € 40,Gelpolish handen: € 25,Gelpolish Voeten: € 30,Gelpolish Handen en Voeten samen: € 50,Bruidsnagels v.a. € 65,- "prijs wordt bepaald door moeilijkheidsgraat van de Nail Art.
Nagelbijters arrangement: € 180,- Nu voor € 155,- Zie meer info op onze site!
Manicure Behandelingen.
Manicure voor vrouwen en mannen: Behandeling klein, € 15,50 | Uitgebreide behandeling, € 22,50
Zie meer info op onze site!
Mini manicure + Gelpolish behandeling: € 32,50 Behandeling: Nagelriemen terug drukken, Dode
huidcellen en velletjes verwijderen", Nagels in model vijlen, Gelpolish 1 kleur naar keuze,
Nagelriemolie.
Uitgebreide Manicure + Gelpolish behandeling: € 42,50 Behandeling: Handbadje, Uitgebreide
behandeling nagelriemen "Dode huidcellen en velletjes verwijderen", Nagels in model vijlen,
Gelpolish 1 kleur naar keuze, Handmassage, Nagelriemolie.
Nagelbijters Arrangement
Nu 6 behandelingen voor € 155,- inclusief Gratis flesje nagelriemolie.
MEER INFO OP ONZE SITE!
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Verwijderen van Acryl, Gel en Gelpolish.
Acryl of Gelnagels "Die niet door mij zijn gezet" € 22,50
Gelpolish "Die niet door mij zijn gelakt" € 12,50
+ Manicurebehandeling: Verwijderen van Acryl, Gel of Gelpolish, Nagelriemen terug drukken,
Nagels in model vijlen en polijsten, Nagelriemolie.

NAIL ART
Complete set v.a. € 55,- * Dit is inclusief nieuwe set Acryl of Gel, Biab nagels
Je kunt natuurlijk ook kiezen voor 1 of 2 nagels per hand een Nail Art ontwerp te nemen. Dit is v.a. €
2,50 per nagel.
Een glittertje of een strassteentje is € 0,50 per nagel.
* Prijs wordt bepaald door moeilijkheidsgraad van het ontwerp en gebruik van producten.
* Prijzen zijn incl. btw
* Je krijgt een week garantie op iedere nieuwe set Gel, Biab, Rubberbase of Acrylnagels, mits je je
aan de voorgeschreven verzorging houdt. Neem je alleen Gelpolish, dan zit er geen garantie op! Wij
zetten in principe nagels vanaf 16 jaar, ben je jonger dan 16 jaar en wil je toch Polygel nagels dan
kunnen wij geen garantie geven, dit in verband met de hormoonhuishouding in de nagelplaat. *Wij
doen dit alleen in overleg en onder toezicht van ouder('s)!

*Acryl / Gelnagels zetten wij niet onder de 16 jaar!

* Prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten, tussentijdse wijzigingen en er kunnen geen rechten
aan worden ontleend.
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