Ambulante Pedicure
Professionele voetverzorging bij u thuis

Tilburg en omgeving

Prijslijst 2016
Pedicure behandeling
Anamnese (Voetonderzoek)
Standaard pedicure behandeling
Luxe pedicure behandeling
Deelbehandeling (+/- 20 min)
Voet– en onderbeen massage
Chemische pakking bij wrat/likdoorn

€ 10,€ 25,€ 45,€ 15,€ 15,€ 15 ,-

Manicure behandeling
Mini manicure behandeling
Luxe manicure behandeling

€ 10,€ 24,-

Paraffine spray behandeling
Paraffine behandeling handen of voeten
Paraffine behandeling handen en voeten
Infrarood behandeling (handen en/of voeten)

€ 18,€ 25,€ 15,-

Nagels lakken
Nagels lakken - inclusief lak
Nagels lakken - eigen lak

€ 8,€ 5,-

Gellak
Gellak Collor
Gellak French Pedicure/Manicure
Gellak verwijderen

€ 20,€ 25,€ 10,-

Nagelreparatie
Nagelreparatie grote teen
Nagelreparatie kleine teen

€ 10,€ 5,-

Cadeaubon
Cadeaubon voor een volledige behandeling

www.stapgoed.nl|

info@stapgoed.nl|

€ 20,-

06-53728972

Prijzen zijn onder voorbehoud van (type) fouten en wijzigingen. Voor de algemene voorwaarden verwijs ik u naar de website

Ambulante Pedicure
Professionele voetverzorging bij u thuis

Tilburg en omgeving

Standaard Pedicure behandeling

Mini Manicure Behandeling




De mini manicure bestaat uit:






Desinfecteren van de voeten
Knippen en verzorgen van de nagels
Verwijderen van likdoorns en overtollig eelt
Behandelen van kloven en eeltranden
Behandelen van schimmelnagels, verdikte nagels
en ingroeiende nagels
Incrèmen van de voeten en een korte massage

De luxe pedicure behandeling omvat de standaard
pedicure behandeling met de volgende extra’s



Voetenscrub
Voetenmasker of paraffinepakking
Voetmassage




Luxe Manicure behandeling

Paraffinebehandeling reduceert de zwelling in de spieren en
vermindert ontstekingen in gewrichten en geeft de
bloedsomloop een boost. Zeer geschikt voor gewrichtsklachten, droge handen/voeten, kloven, reuma of voor
wintervoeten/handen

Een deelbehandeling duurt maximaal 20 minuten.





Paraffine behandeling voeten of handen

Deelbehandeling





Verwijderen van 1 likdoorn
Verwijderen van een kleine eeltplek
Behandelen van kloven
Knippen en vijlen van de nagels
Behandelen van ingroeiende nagels

Nagels lakken – gewone lak
Nagellak in drie lagen: Basecoat, nagellak en topcoat.

Gellak

Behandeling kind (van 2 tot 16 jaar)
Het knippen van nagels bij kinderen kan een hele klus
zijn, uw kind kan bang zijn waardoor het knippen bijna
onmogelijk wordt. Toch is het belangrijk dat de nagels
kort blijven om zo verwondingen en kans op wormen te
verkleinen.
De pedicure behandeling voor kinderen houdt in dat op
een rustige, veilige en luchtige manier de nagels
worden geknipt. Vaak maakt een bezoek van de
pedicure meer indruk waardoor tips en adviezen
eerder worden aangenomen. Daarnaast neem ik de
tijd voor ieder kind en probeer het zo aangenaam
mogelijk te maken

Wilt u mooi verzorgde nagels met een lichte versteviging die
2 tot 4 weken blijft zitten op uw vingernagels en wel 6
weken op uw teennagels? Dan is Gellak voor u een goede
oplossing.

Nagelreparatie
Nagelreparatie is een techniek waarbij de natuurlijke nagel
gedeeltelijk of volledig door een kunstnagel van gel wordt
vervangen. De nagel voelt natuurlijk aan en past perfect bij
de natuurlijke nagel.

Waarvoor kan een nagelreparatie?






www.stapgoed.nl|

Nagels in vorm vijlen
Nagelomgeving verzorgen en reinigen
Nagelriemen verzorgen met een nagelriemolie
Heerlijke handcrème om het af te sluiten

Hier geldt het zelfde als bij de mini manicure
behandeling, alleen wordt de manicure uitgebreid met een
handscrub, paraffinebehandeling of masker voor de handen
en een heerlijke handmassage

Luxe Pedicure behandeling






Vervangen van (gedeeltelijk) ontbrekende nagels
Correctie van vervormde nagels
Behandelen van ingroeiende nagels
Versterking van zwakke nagels
Het verfraaien van mycose (schimmel) nagels
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