
Medische Pedicure (exclusief nagels lakken)

Screening ca. 35 min. €  28,95
Uitgebreide screening van de voeten.

Standaard ca. 35 min. €  28,49
Nagels en nagelriemen verzorgen, eelt en pijnlijke plekkeen verwijderen.

Diabetische voet ca. 40 min. €  32,49
Pedicurebehandeling bij diabetespatiënt.

Reumatische voet ca. 40 min. €  32,49
Pedicurebehandeling bij reumapatiënt.

Orthese vanaf €  25,95
Exclusief consult. Afhankelijk van de grootte van de orthese.

French pedicure ca. 60 min. €  39,95
French pedicure wordt aangebracht door middel van gel.

Extra bij te boeken bij de pedicurebehandelingen:
• Nagels lakken bij pedicure  €  10,95
• Peeling en voetenbad   €  11,95
• Peeling, voetenbad en paraffinepakking  €  24,95
• 15 minuten extra tijd of deelbehandeling €  15,95

Nagel- en voetproblemen 

Nagelbeugel per beugel €  25,95
De oplossing voor ingroeiende nagels.

Nagelreparatie per reparatie €  10,95
Uitgevoerd met acryl of gel, zodat de nagel weer mooi kan groeien.

Pijnlijke plek vanaf €  4,95
Salicylpakking of drukvrij.

Manicure Alessandro (exclusief nagels lakken)
Heeft u probleemnagels, zoals broze en splijtende nagels, zachte 
nagels of misschien juist te sterke nagels, en wilt u ook zo graag 
goed verzorgde handen en nagels?
Met Alessandro nailspa therapie is dat ook voor u mogelijk!

Manicure ca. 30 min. €  29,95
Manicure de luxe ca. 45 min. €  49,95

Prijslijst Beauty & Lifestyle
Van gezichtsbehandeling tot pedicure of een complete  

ontspanningsmassage, alles is mogelijk bij Beauty & Lifestyle. 
Staat uw gewenste behandeling niet op deze prijslijst?  

Informeer dan gerust naar de mogelijkheden.

Wij werken enkel op afspraak, dus neem nu contact met 
ons op, om uw behandeling in te plannen. U kunt ons 

bereiken via ons email-adres: info@beauty-lifestyle.nl of ons 
telefoonnummer: 06-11836975. Ook bij de receptie van De 

Groot Autoservice kunt u terecht.

Sabrine Suvaal - de Groot, 
Beauty & Lifestyle

Beauty & Lifestyle
Burggraaf 4

4231 ZJ Meerkerk 

Tel. 06-11836975
info@beauty-lifestyle.nl
www.beauty-lifestyle.nl

Openingstijden
Wij zijn maandag t/m vrijdag geopend op afspraak.

Indien u verhinderd bent voor een gereserveerde 
behandeling, kunt u de afspraak tot 24 uur van 

te voren telefonisch kosteloos afzeggen (niet per 
mail of sms). Anders zijn wij genoodzaakt  
75% van de prijs in rekening te brengen.

Alessandro Lac Sensation
Wilt u ook een perfect aangebrachte kleur op uw nagels die tot 
3 weken mooi blijft? Deze gellak wordt aangebracht als gewone 
nagellak en uitgehard onder een uv-lamp, waardoor de nagels direct 
droog zijn. Dit product bladdert niet af en de glans vervaagt niet.

Gellak inclusief mini manicure  ca. 40 min.   € 24,95
Gellak verwijderen  ca. 15 min.   € 14,95

Wimperextensions
Bij wimperextensions word elk afzonderlijk wimperhaartje met 
een aparte wimperextension verlengd. Dit geeft een natuurlijk 
effect van verlenging en verdikking van de wimpers. De 
wimperextensions worden aan de natuurlijke wimpers bevestigd 
met een speciale bonder, die zacht en flexibel blijft en geen 
schade veroorzaakt aan de natuurlijke wimper. U heeft geen 
mascara meer nodig!

Nieuwe set wimperextensions  ca. 90 min.  €  74,95
Bijvullen  Na 1 week   €  20,00
Bijvullen  Na 2 weken   €  30,00
Bijvullen  Na 3 weken   €  40,00
Bijvullen  Na 4 weken  €  50,00
Na 5 weken word er een nieuwe set berekend.

Extra
Epileren wenkbrauwen  €  10,95 
Verven wimpers  €  11,95 
Verven wenkbrauwen  €  11,95 
Verven wimpers en wenkbrauwen €  16,95 
Harsen bovenlip  €   10,95
Harsen kin  €   10,95
Harsen bovenlip en kin  €  16,95
Harsen wangen  €  16,95
Harsen bovenbenen  €  22,95
Harsen onderbenen of onderarmen €  22,95
Harsen gehele benen  €  40,95
Harsen oksels  €  19,95
Harsen bikinilijn  €  21,95
Paraffinepakking handen  €  15,95
Paraffinepakking voeten  €  15,95

Bij een instituutbehandeling krijgt u € 2,00 korting op 
bovenstaande extra behandelingen.


