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Handen
Kunstnagels | gellak | manicure

manicure eigen nagel 
(badje met scrub | reinigen | in model vijlen | blanke lak)   € 15,00 

manicure zoals hierboven met nagellak      € 22,50
(basiscoat | 2 x kleur plus topcoat)

manicure zoals hierboven met paraffinebad     € 30,00
paraffinebad behandeling       € 15,00

Acryl
acryl op eigen nagel       € 40,00
acryl met verlenging       € 50,00
gellak op eigen nagel       € 26,50
gellak french (wit randje)       € 31,50 
acryl met gellak eigen nagel      € 40,00
acryl met verlenging plus gellak      € 50,00
acryl french        € 45,00

Gellak op uw voeten is uiteraard ook mogelijk en blijft zo’s 6 tot 8 weken zitten 
(zie behandelingen bij ‘ voeten’). 



Voeten
Pedicure 
(nagels knippen | reinigen | vijlen | eelt verwijderen |     
verwijderen eventuele likdoorns | incrèmen met korte massage)  € 25,00

likdoorns verwijderen       € 14,00

pedicure zoals hierboven plus paraffinebad     € 35,00
gellak         € 26,50
gellak french (wit randje)       € 31,50 

Cosmetische voerverzorging      
(dit is geen pedicure behandeling. Er wordt geen eelt en/of likdoorns verwijderd, dit is puur cosmetisch) 

eigen nagels knippen en vijlen | nagelriemolie | incrèmen met korte massage € 19,00 

voetverzorging zoals hierboven plus paraffinebad    € 29,00

paraffinebehandeling   
(voetenbad met scrub | paraffinabad | incrèmen)    € 25,00

wratbehandeling    
(aanstippen met warmtepen)      €   9,00



Permanente make-up

wenkbrauwen incl. 1 nabehandeling 
(volledig ingetekend of haartjes techniek| zogenaamde microblading)  € 290,00 

Ogen
eyeliner onder en boven incl. 1 nabehandeling    € 295,00
eyeliner boven incl. 1 nabehandeling     € 170,00
eyeliner onder incl. 1 nabehandeling     € 150,00
dubbele eyeliner boven incl. 2 nabehandelingen    € 300,00
dubbele eyeliner boven en onder incl. 2 nabehandelingen   € 360,00

bestaande permanente make-up bijwerken     € 100,00
(moet door Beautyleen gezet zijn | bijwerken binnen 1 to 1 ½ jaar |
geldt voor wenkbrauwen of eyeliner onder of boven)

gefeliciteerd
Cadeaubonnen zijn te verkrijgen vanaf € 10,00 tot elk gewenst bedrag. U hoeft het bedrag 
op de bon uiteraard niet in één keer te besteden. De bon blijft onbeperkt geldig.  
De bon is niet inwisselbaar voor contant geld. Wij pakken hem graag voor u in met wat 
leuke hebbedingetjes. Vraag naar de vele mogelijkheden. 

cadeaubon?



Schoonheidsbehandelingen
Korte schoonheidsbehandeling 
(reinigen | scrub | verwijderen oneffenheden zoals meeëters | 
epileren van de wenkbrauwen | een heerlijke dag- of nachtcrème)  € 31,50

Lange schoonheidsbehandeling 
zoals hierboven met als extra een heerlijk masker, de vapozone (stoom)
en een massage van de schouders en bovenrug    € 46,50

alleen epileren van de wenkbrauwen     € 11,50
alleen verven van de wenkbrauwen      € 10,00
epileren en verven van de wenkbrauwen     € 20,00

Korte schoonheidsbehandeling plus paraffinebad handen of voeten  € 57,50
Lange schoonheidsbehandeling plus paraffinebad handen of voeten  € 65,00
Bij alle schoonheidsbehandelingen kunt u kiezen voor een extra vitamine
ampul voor de huid       €   5,00 

Voor de jeugd t/m 18 jaar*
(reinigen | scrub | verwijderen oneffenheden zoals meeëters | 
epileren van de wenkbrauwen | een heerlijke dag- of nachtcrème)  € 27,50 
(*neem je ID mee!)

Voor de mannen
een optimaal resultaat behalen maar geen ‘getut’, een beetje snel
want je hebt nog meer te doen....ideaal dus voor de man die meer wil
gebruiken dan alleen een deodorant en een douchegel.    € 31,50



Diversen
Extensions
prijzen in overleg i.v.m. de wisselende prijzen voor echt haar. De extensions zijn van echt 
haar. Samen met u wordt de kleur bepaald. De helft van de kosten wordt door u betaald 
bij de betselling van het haar en maken wij een afspraak om het haar te plaatsen. Bij deze 
afspraak betaalt u de andere helft. Mocht u hierover meer willen weten schroom niet om 
het te vragen, wij vertellen u er graag over. 

Massages
stoelmassage 20 minuten       € 21,50
voet|been massage 20 minuten      € 21,50 
hand|onderarm massage 20 minuten     € 21,50

alle massages worden uitgevoerd met heerlijk ruikende en verzorgende etherische oliën.  
U kunt zelf kiezen uit diverse geuren. 

Spraytan
hele lichaam        € 27,50
deel behandeling (boven- of onderlichaam)     € 15,00
spuitbus spraytan White to Brown voor thuisgebruik    € 32,50 

Vragen staat altijd vrij: uiteraard kan het zo zijn dat de door u gewenste behandeling niet 
in de prijslijst staat. Schroom echter niet om het met ons te bespreken. Samen komen we 
vast tot een bij u passende behandeling. 


