SEMI PERMANENTE MAKE-UP (SPMU)

MANICURE

FIJNE HANDEN

28,00

WENKBRAUWEN NIEUWE SET

TOUCH-UP EYELINER (opfrissen spmu)

Hairstroke, ombré en schaduw incl. 1 nabeh. (135

Boven en onder bestaande klanten (90 min.)

125,00

nagelverharder (30 min.)

min.)

Boven bestaande klanten (75 min.)

105,00

Onder bestaande klanten (60 min.)

95,00

BLIJE HANDEN

32,75

TOUCH-UP WENKBRAUWEN (opfrissen spmu)

Vijlen, scrub, verzorging, handcrème, nagels lakken

Nieuwe klanten of corr. van de oude spmu prijs vanaf

(45 min.)

(90 min.)
Bestaande klanten (60 min.)
Bestaande klanten, 1x per half jaar (60 min.)

MOOIE NAGELS
Lakken van de nagels

LIPPEN NIEUWE SET
Full-lips incl. 1 nabeh. volledig ingekleurd (165 min.)
Lip-shadow incl. 1 nabeh. 3/4 ingekleurd (135 min.)
Lip-liner incl. 1 nabeh. (75 min.)

Gelcolor behandeling incl. kleine manicure

31,00

Gelcolor behandeling incl. vijlen

26,00

Gelcolor french manicure

37,50

Verwijderen Gelcolor met folies

13,00

Reparatie Gelcolor per nagel

150,00
100,00
75,00

5,50

IQ PIGMENT REMOVER (VLOEISTOF)

332,00
304,00
268,00

0,00

PEDICURE

of tattoo's in het gezicht of lichaam. Zonder laser.

In combinatie met Gelcolor
GELCOLOR VAN O-P-I

Lip-liner bestaande klanten (75 min.)

115,00

Incl. knippen en polijsten

32,50

Nieuwe klanten of corr. van de oude spmu prijs vanaf

160,00

French pedicure

38,00

Verwijderen Gelcolor met folies

13,00

Verwijderen Gelcolor met frais

6,00

BlIJE VOETEN
305,00
245,00

1 nabeh. (90 min.)
Eyeliner onder designer- en advanced (met wing) incl.

205,00

1 nabeh. (75 min.)
Eyeliner boven + onder infralash(tussen de wimpers)

280,00

incl. 1 nabeh. (90 min.)
Eyeliner boven infralash (tussen de wimpers) incl. 1

205,00

nabeh. (75 min.)
Eyeliner onder infralash (tussen de wimpers)incl. 1

45,00

54,00

135,00

Eyeliner boven designer- en advanced (met wing) incl.

HENNA BROWS

44,00

Lip-shadow bestaande klanten (90 min.)

wing) incl. 1 nabeh. (105 min.)

55,00

Basis pedicurebehandeling vanaf

140,00

Eyeliner boven + onder designer- en advanced (met

LASH LIFT

35,00

Full-lips bestaande klanten (90 min.)

EYELINER NIEUWE SET

Prijs vanaf

VERZORGDE VOETEN

het lakken van de nagels
TOUCH-UP LIPPEN (opfrissen spmu)

95,00

permanente make-up, grijs of grauw geworden spmu

Henna brows + waxen wenkbrauwen

Intake semi permanente make-up (15 min.)

Pedicurebehandeling incl. voetscrub, voetcrème en

Het verwijderen van oude of niet goed geplaatste semi

Wimpers incl. verven wimpers

140,00

(75 min.)

MOOIE VOETEN

(90 min.)

Verwijderen van SPMU en Tattoo's

Nieuwe klanten of corr. van de oude spmu prijs vanaf

14,25

GELCOLOR VAN O-P-I

Laanstraat 112
Baarn
035 - 3034228
info@bij28.nl
www.bij28.nl

310,00

Nagelriemenverzorging, vijlen, polijsten of

nabeh. (75 min.)

190,00

54,00

Pedicurebehandeling, voetscrub, voetmassage
MINDER ZERE VOETEN

15,00

Verwijderen likdoorn / behandeling ingegroeide
teennagel per 15 min. € 15,00
TEENNAGEL VERLENING / REPARATIE

16,50

Afgebroken (schimmel) nagel wordt op lengte
gemaakt d.m.v. een speciale gel
NAGELBEUGEL
Bij behandeling

22,50

Los

25,00

Verwijderen nagelbeugel

5,00

WAX / HARS BEHANDELINGEN

BIOLOGISCHE GEZICHTSBEHANDELINGEN

GEZICHTSBEHANDELINGEN ENVIRON

62,00

KAPPERSBEHANDELINGEN

Bovenlip

12,25

BIO -BASIC

Wassen knippen drogen vanaf

34,50

Kaaklijn

14,00

Reiniging, peeling, dieptereiniging, masssage van

Voor een mooie gekalmeerde huid! Behandeling

Wassen knippen föhnen vanaf

46,00

Kin

12,00

gezicht, nek en schouders, gezichtsmasker (tijdens

aangepast aan de huidconditie. Met epileren (60 min.)

Wassen föhnen vanaf

29,00

Oksels

17,50

masker hoofd of voet massage en dag /

Kleuren vanaf

40,00

Bikinilijn

19,50

nachtverzorging (60 min.)

Colorance vanaf

28,00

VITAL

Onder- of bovenbenen

27,50

Hele benen

48,50

BIO - XTRA

Hele benen en bikinilijn

63,00

Reiniging, peeling, dieptereiniging, epileren,

Voet / tenen vanaf

3,50

SENSITIVE

75,00

65,00

75,00

Voor een mooie stralende huid! Epileren, peeling,

Highlights per folie

dieptereiniging en massage (75 min.)

Wassen knippen stylen heren

wenkbrauwen of waxen bovenlip of kin, massage van

OPTIMUM

92,50

4,00
27,00

Kinderen knippen t/m 6 jaar

19,50

Jeugd knippen t/m 18 jaar

23,50

Armen

18,50

gezicht, nek en schouders, masker (tijdens masker

Voor een gladde en zichtbaar jongere huid! Epileren,

Kerasilk treatment vanaf

20,00

Rug

30,00

een hoofd en voet massage). Oogcreme en dag of

peeling, dieptereiniging en uitgebreide massage (90

Kerasilk de -frizz service vanaf

65,00

nachtverzorging (75 min.)

min.)

Controleert pluis en verfraait de natuurlijke vorm van het

LOSSE MODULES

BIO - ANIT AGING

Wenkbrauwen waxen / epileren

15,00

Wenkbrauwen verven

14,00

Wimpers verven

14,50

Wimpers + wenkbrauwen verven

25,00

Wimpers + wenkbrauwen verven en waxen / epileren

37,75

Kin + kaak + bovenlip waxen

35,00

Wenkbrauwen waxen / epileren + verven

27,50

Kin +bovenlip waxen

24,25

Wenkbrauwen + bovenlip waxen / epileren

27,25

Losse modules in combinatie met een
gezichtsbehandeling

88.00

haar

PEEL

Reiniging, peeling, dieptereiniging, epileren,

Voor verbetering van de huidstructuur (3 tot 6

wenkbrauwen en waxen bovenlip of waxen bovenlip of

behandelingen)

kin of wenkbrauwen verven. Met keuze uit

60 min.

67,00

bindweefselmassage van gezicht of ontspannende

35 min.

37,00

massage, hals en decolleté, masker incl. oogmasker.
Afgesloten met oogcreme en dag of nachtverzorging
(90 min.)

MASSAGES

GEZICHTSBEHANDELING VOOR DE MAN

60,00

Oppervlakte reiniging, scrub, dieptereiniging,

9,00
Voet / onderbeen massage

23.50

Incl. voetscrub (25 min.)
Hoofd / nek en schoudermassage

23,50

(20 min.)

massage, masker en eventueel epileren tussen de
wenkbrauwen. (60 min.)
JEUGDBEHANDELING
Behandeling t/m 18 jaar. Voornamelijk reinigende
behandeling eventueel aangevuld met epileren van de
wenkbrauwen. (60 min.)

Lichaamsmassage
Achterkant benen, rug, nek en schouders
30 min.

28,00

45 min.

44,00

60 min.

59,00

Lichaamsmassage met Hotstone toeslag van

7,50

46,00

Bent u verhinderd? Het annuleren van de afspraak is
mogelijk tot 24 uur van te voren. Anders zijn wij
genoodzaakt om 50% van de behandeling in rekening
te brengen.

