
Voeten 
Heeft u er wel al eens bij stilgestaan dat we maar één paar voeten hebben en dat we 

het hier ons gehele leven mee moeten doen? Ontelbare kilometers leggen we af,  
eigenlijk verdienen onze voeten alle aandacht en verzorging die ze nodig hebben.  

Gun uw voeten daarom regelmatig een bezoekje aan de pedicure! 

Mogelijke voetverzorgingen... 

Mini pedicure            20 min.  25 euro 
Knippen en vijlen van de nagels, eeltraspen en aanbrengen van een voetcrème 
 

Medische pedicure met pedicuretoestel met spray    45 min.  35 euro 
Onder medische pedicure verstaan we volgende behandelingen: 
 Ingegroeide nagels drukvrij leggen 
 U kunt ingegroeide nagels voorkomen door uw nagels recht af te knippen en niet 
 met de bolling van de teen.  
 Kalknagels aanpakken, schimmelnagels afvlakken 
 De plaat van de dikke (lelijke) kalknagels wordt dunner gemaakt via frezen en het 
 oppervlakte wordt weer glanzend. 
 Eelt verwijderen 
 Een dikke laag eelt op uw voeten kan vervelend zijn. Via frezen en wegsnijden 

wordt ze pijnloos weggehaald. 
 Het verwijderen van likdoorns, eksterogen en eeltpitten 
 

Lakken van de nagels           10 min.  15 euro 
 

Gel lacquer met mini pedicure        45 min.  40 euro 
Gel lacquer met medische pedicure       60min.  60 euro 
Een kleur die 5 à 6 weken perfect blijft zitten op de tenen. 

U kan bij mij terecht voor uw pedicurebehandeling, ik ben een gediplomeerd pedicure. 
Ik behandel o.a. uw eelt, likdoorn, kloven, ingegroeide nagel. 

Door een regelmatig bezoek aan mij kan u deze ongemakken vaak voorkomen. 
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Bij dit ritueel kunt u de voeten eens lekker 
 laten rusten in een weldadig geurend en  

ontspannend voetbadje. 
 

Daarna volgt een heerlijke scrub. 
 

Dan begint de eigenlijke behandeling die  
bestaat uit het  op de juiste manier knippen 
en verzorgen van de nagels gevolgd door het 

weghalen van eelt en likdoorns 
 

Na deze verzorgende behandeling  krijgen de  
voeten gedurende 5 minuten een fris masker 

en volgt een ontspannende voetmassage. 
 

Duur: 50 min. - Prijs: 75 euro 

Wellnessbehandelingen voor de voeten... 

Wellnessbehandeling in combinatie met medische pedicure 

De voeten zijn de barometer van ons lichaam, 
Het is dan ook heel belangrijk dat we er de  

nodige aandacht aan schenken!  
 

Bij dit ritueel kunt u de voeten eens lekker 
 laten rusten in een weldadig geurend en  

ontspannend voetbadje. 
 

Daarna volgt een heerlijke scrub. 
 

Na de heerlijke scrub krijgen de  voeten  
gedurende 5 minuten een fris masker en volgt 

een ontspannende voetmassage. 
 

Duur: 30 min. - Prijs: 40 euro 
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De voetwrat is een vervelend ding waar je niet zo 
gemakkelijk van af komt.  

 
Het is veelal een virusinfectie die zorgt dat de cellen op 
die plaats gaan woekeren. Dat zorgt dan weer voor een 

verhardheid op de huid.  
 

Zit de wrat aan de onderkant van de voet dan zorgt de 
belasting van uw lichaam er voor dat de wrat helemaal 
in de huid gaat zitten. Vaak groeit er eelt overheen die 

voor extra druk en pijn zorgt.  

18 euro per wrat 

Voetwratten verwijderen met de cryopen 

Wij kunnen ze in 2 tot 5 behandelingen  
veilig verwijderen met de cryopen.  

 
Deze behandeling gebeurt tot op de millimeter nauwkeurig 

zonder gezond weefsel te beschadigen. 
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De huid zal direct wit worden. 

Na 10 tot 14 dagen wordt het ziek weefsel 
vervangen door een gezonde huidlaag. 

Kan blaren vormen achterna, deze niet 
openprikken! 

Niet krabben aan de behandelde zonde. 

Zwemmen en baden is toegestaan. 

Algemene reactie van de behandeling 


