
PRIJSLIJST 

Gezichts- en  

lichaamsbehandelingen 

Pedicure 

Manicure 



Kleine behandelingen 

 

Epileren wenkbrauwen € 9,50 

Verven wimpers € 7,50 

Verven wenkbrauwen € 7,50 

 

Verven wenkbrauwen € 14,50 

+ epileren wenkbrauwen 

 
Verven wimpers en wenkbrauwen € 12,50 

 
Verven wimpers en wenkbrauwen € 19,50 

+ epileren wenkbrauwen 

 
Harsen bovenlip / kin € 6,50 

Harsen kin en bovenlip € 10,50 

 

Lichaamsverzorging 

 

Harsen onderbenen € 17,50 

Harsen onder- en bovenbenen € 22,50 

Harsen oksels € 12,50 

Harsen bikinilijn € 12,50 

 
Massage € 19,50 

rug en nek of lichaam 

(30 minuten) 

 

Gezichtsverzorging 

 

Korte reinigende behandeling € 17,50 

afgestemd op het huidtype 

reinigen, peeling, onzuiverheden 

verwijderen, dagverzorging 

(30 minuten) 

 

Basis gezichtsbehandeling  € 25,50 

afgestemd op het huidtype 

reinigen, epileren, peeling,  

onzuiverheden verwijderen, 

masker, nabehandeling 

(45 minuten) 

 

Complete gezichtsbehandeling € 39,50 

afgestemd op het huidtype 

reinigen, epileren, peeling,  

onzuiverheden verwijderen, 

massage, masker, nabehandeling 

(90 minuten) 

 
Make-up € 2,50 

lichte make-up na de  

gezichtbehandeling  

(alleen i.c.m. een gezichtsbehandeling) 

 

 

 

Tevens kunt u bij salon 'ROOS' terecht voor 

heerlijke gezichts- en lichaamsverzorgings-

producten. 



Manicure 

 
Manicure behandeling € 15,50 

nagelverzorging, nagellak 

 
Spa manicure behandeling € 25,50 

nagelverzorging, handpeeling, 

verzorgende crème, massage, 

paraffinepakking, nagellak 

 

Pedicure 

 

Pedicure behandeling € 17,50 

nagelverzorging, eelt en/of likdoorn 

verwijderen en/of ingroeiende nagel 

behandelen, mechanisch afwerken, 

verzorgende crème  

(30 minuten) 

 
Verlenging pedicure behandeling € 5,00 

(per 15 minuten) 

 
Spa pedicure behandeling € 29,50 

nagelverzorging, eelt mechanisch  

behandelen, voetpeeling, 

verzorgende crème, massage, 

paraffinepakking 

 
Deelbehandeling € 10,50 

likdoorn verwijderen of ingroeiende 

nagel behandelen 

 

Ambulant pedicure € 7,50 

voorrijkosten    

 

Cosmetische voetbehandelingen 

 

Nagelverzorging € 10,50 

nagelverzorging, nagellak 

 
French pedicure  € 25,50 

teennagels met wit randje van gel 

 

Gelpolish  € 22,50 

kleurgel op teennagels        

 

Pedicure behandeling + € 39,50 

French pedicure / gelpolish 

 

Steentjes of versiering per stuk € 0,50 

french pedicure 

 
Nabehandeling  € 7,50 

French pedicure / gelpolish 

verwijderen van de gelnagels en  

het nabehandelen + verzorgen  

van de nagels   

Alle prijzen onder voorbehoud 



Pedicure-schoonheidsalon ROOS 

Lange Molenweg 28     

1842 EN Oterleek  

T: 06- 53159796    

 E: salonroos@hotmail.com  

CADEAUTIP: 

Cadeaubonnen 

t.w.v. ied
er  

gewenst bedrag 

Gemaakt door: Sonja de Roos communicatie-advies 


