KUNSTNAGELS

LASH VOLUME LIFT

PERMANENTE MAKE-UP

Altijd stevige, verzorgde (lange) nagels. Dit is de ideale oplossing voor
bijna elk nagel probleem. Voor nagelbijters is dit vaak de enige manier om
echt van het bijten af te komen.

Gelifte wimpers tot wel 6 en mogelijk 8 weken. Laat de natuurlijke wimpers
voller en langer lijken zonder extensions. Geschikt voor korte en lange
wimpers. De behandeling is niet schadelijk voor de wimpers.

Maar voor iedereen die altijd nette verzorgde nagels en handen wil
hebben, zonder er zelf iets aan te hoeven doen of er iets voor te laten.
Kunstnagels worden compleet met verlenging aangebracht, maar ook
over uw eigen nagel kan een laagje acryl of gel worden aangebracht ter
versteviging van uw eigen natuurlijke nagel.
Dit heeft ook als voordeel dat de nagellak ongeveer 2 weken netjes blijft
zitten. Wij geven altijd garantie op onze nagels en voor een proefnagel kunt
u ook altijd bij ons aankloppen. Neem hierover gerust contact met ons op.

LVL zonder verven
LVL met verven

@ 45,00
@ 55,00

HENNA BROWS
Prachtig strakke wenkbrauwen, met de Henna brows behandeling worden
niet alleen de haren maar ook de huid geverfd. Hierdoor lijken ze voller.
De henna blijft 5 tot 10 dagen op de huid en tot 6 weken op de haartjes
zitten.

Kunstnagels compleet met verlenging
Kunstnagels zonder verlenging

@ 69,50
v.a. @ 39,50

Kunstnagels opvullen/verstevigen:
Naturel

@ 39,50

French manicure

@ 42,00

Opvullen met gellak

@ 44,50

Manicure

@ 21,50

Luxe manicure met massage en handpakking

@ 24,50

Manicure, natuurlijke nagel met gellak

@ 25,00

Losse tip/reparatie
Verwijderen kunstnagels

v.a. @ 4,50
@ 21,50

Henna Brows

@ 39,50

Met mijn ervaring van ruim 25 jaar kan ik iedereen permanente make-up
adviseren. Voor iedere type vrouw is permanente make-up de oplossing.
Wenkbrauwen met hairstrokes geven een heel natuurlijk effect.
De eyeliners laten de ogen weer spreken en lipcontour om de lippen
strakker en een voller aanzien te geven. Alles is mogelijk.
Tevens heb ik een vergunning van het ministerie van volksgezondheid en
de GGD.
Het pigment wat gebruikt wordt is anti-allergisch en zal na enkele jaren
vervagen. De behandeling wordt uitgevoerd onder een plaatselijke
externe verdoving. Hierbij wordt een verdovende crème of vloeistof
gebruikt die op de huid wordt aangebracht (dus geen injecties).
Kortom: de perfecte oplossing voor iedere vrouw, jong of oud!

Eyeliner onder

@ 149,00

Eyeliner boven

@ 169,00

Eyeliner boven, extra breed

@ 189,00

Eyeliner boven, extra breed en onder

@ 289,00

Eyeliner boven en onder

@ 269,00

Wenkbrauwen hairstroke of schaduw

@ 269,00

Lipcontour

@ 259,00

Lipcontour met schaduw (full lips)

@ 395,00

Opfrissen permanente make-up

@ 119,00

SCHOONHEIDSSALON

WIMPEREXTENSIONS

Korte gezichtsbehandeling

Haartje voor haartje

@ 32,50

(30 min) reiniging, verwijderen onzuiverheden,
masker, dagcrème

Basis gezichtsbehandeling

@ 44,50

(60 min) reiniging, peeling, verwijderen
onzuiverheden, epileren, masker, dagcrème

Algehele gezichtsbehandeling

@ 55,00

(90 min) reiniging, peeling, verwijderen onzuiverheden,
epileren, masker, massage

Uitgebreide gezichtsbehandeling

@ 77,50

(120 min) zie algehele behandeling, met wimpers &
wenkbrauwen verven en harsen van bovenlip en kin

Niet van echt te onderscheiden, fluweelachtige en
sensuele wimpers.
Natuurlijk, mooi en glamorous. Het effect van wimperextensions moet je eigenlijk met eigen ogen zien of zelf
ervaren. Het ziet er heel natuurlijk, mooi en glamorous
uit, alsof je met lange wimpers bent gezegend of een wondermascara
hebt gebruikt. Ideaal voor de vrouw die zich niet iedere morgen wil
opmaken maar toch goed voor de dag wil komen.
• Blijft 6 tot 8 weken zitten
• Niet van echt te onderscheiden
• Gewichtsloos en bestand tegen water, traanvocht, licht, zon, zee enz.
• Maakt mascara overbodig
• Dikte, lengte en krul aangepast naar eigen wens

Complete set wimpers, one by one

Wimpers verven

@

9,00

Wenkbrauwen verven

@

9,00

Wimpers + wenkbrauwen verven

@ 15,00

Epileren

@ 10,00

Epileren + wenkbrauwen verven

@ 15,00

Epileren + wenkbrauwen en wimpers verven

@ 22,50

HARSEN

vanaf 2 weken
3 weken
4 weken
langer dan 4 weken

@
@
@
@

22,50
32,50
42,50
79,95

WIMPEREXTENSIONS
Russian Volume
Complete set wimpers
Opvullen wimpers:
vanaf 2 weken
3 weken
4 weken
langer dan 4 weken
Wimperextensions verwijderen

@ 109,95
@
@
@
@
@

35,00
45,00
55,00
109,95
12,50

Bovenlip of kin

@

Bovenlip en kin

@ 14,50

Onderbenen

@ 19,50

PEDICUREBEHANDELING

Hele benen

@ 35,00

Bikinilijn

@ 19,50

Pedicure (30 min)

Oksels

@ 19,50

Pedicure met gellak

@ 19,50

Standaard pedicurebehandeling met gellak op de teennagels

Armen

9,00

Opvullen wimpers:

@ 79,95

Kunstnagels
Schoonheidsbehandelingen
Permanente make-up
Pedicure
Accessoires
Kadobonnen
Wimperextensions
Cosmetisch Arts
Marc Inbane Tanning

@ 26,00

Nagels knippen, eeltpitjes/likdoorns verwijderen en crème

Gellak op natuurlijke teennagels

@ 39,50
@ 25,00
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