
Handen 
Wie wil er geen mooie handen en nagels? 

 

Uw handen zijn tenslotte uw visitekaartje! 
 

Door een manicurebehandeling zijn verzorgde handen en 
nagels in een handomdraai mogelijk. 

 

De conditie van uw handen hangt af van de  
verzorging die u hen geeft.  

 

De huid op de rug van de handen is zacht en dun en heeft 
de neiging om vroeg te rimpelen, terwijl de huid op de 

palm dik en taai is. 
 

De palm heeft geen talgklieren en dus geen natuurlijke 
smering zodat de huid daar droog en ruw kan zijn. 

Manicure 

 

Manicure        20 min.  25 euro 
Knippen, vijlen, nagelriemen verzorgen, velletjes verwijderen, 
aanbrengen basislak en handcrème 
 

Manicure deluxe      45 min.  55 euro 
Manicure + peeling, masker en korte handmassage 
 

Lakken van de nagels     15 min.  15 euro 
Paraffinebadje      15 min.  15 euro 

Een zacht reinigende en mineraliserende handverzorging,  
waarbij de gebruikte producten een streling bieden voor 

zowel de zintuigen als de huid. 
 

De scrub maakt ruwe handen terug glad waarna de handen 
omgeven worden door de sterk voedende pakking, droge 

handen worden in een mum van tijd satijnzacht! 
 

Door middel van een korte handmassage masseren we  
de resterende pakking in voor een zijdezacht resultaat! 

 

Duur: 30 min. - Prijs: 40 euro 

Pure verwennerij voor de handen? 
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Soak-off gel lacquer van OPI… 
 

Is ideaal voor mensen die op reis vertrekken of  
beroepen uitoefenen waardoor de nagellak al wel 

eens snel dreigt af te brokkelen. 
Min. 14 dagen perfect gelakte nagels zonder krasjes of 

scheuren. 
Het verstevigt ook de natuurlijk nagel. 

Gemakkelijk te verwijderen binnen enkele minuten. 
 

Steeds een manicure inbegrepen! 
 

Aanbrengen gel lacquer: Duur: 40 min. - Prijs: 35 euro 
Verwijderen gel lacquer: Duur: 20 min. - Prijs: 20 euro 

Perfect gelakte nagels gedurende min. 2 weken? 

Hoe de gel lacquer verwijderen? 

Stap1 
Maak de nagel ruw met een grove vijl 

Stap 2 
Doordrenk een wattenschijfje met nagellakremover met Aceton 

Stap 3 
Plaats het wattenschijfje op de nagel en pak de nagel  in  

met aluminiumfolie. 

Stap 4 
Wacht 15 tot 20 min. en schraap voorzichtig de lak eraf. 

Stap 5 
Als resultaat een onbeschadigde, stevige nagel. 
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