BEHANDELINGEN
Verlenging met sjablonen of tips:
Gel nagels incl. kleur naar keuze*
Acryl nagels incl. kleur naar keuze*
Opvulbehandelingen:
Opvulbehandeling Gel*
Opvulbehandeling Acryl*
Opvulbehandeling na 5 weken is nieuwe set
Versteviging van de natuurlijke nagel:
Gel, incl. kleur naar keuze
Acryl, incl. kleur naar keuze
Gelpolish natuurlijke nagel:
Gelpolish natuurlijke nagels (handen of voeten)
Combinatie gelpolish handen en voeten
Seal & Protect
Seal & Protect als basis onder gelpolish
Reparaties
Reparatie/nieuwe nagel tijdens behandeling
Reparatie/nieuwe nagel losse afspraak
Verwijderen:
Verwijderen van gelpolish / kunstnagels, inclusief nabehandeling
Nagelbijt arrangement:
Prijs op aanvraag, intake is gratis

SEAL & PROTECT BEHANDELINGEN
Seal & Protect Solution beschermt de natuurlijke nagel, en helpt beschadigde nagels zichtbaar
verbeteren. Het resultaat is direct zichtbaar!
Deze behandeling herstelt uw nagels van binnenuit, al na de eerste behandeling trekken kleine
beschadigingen weg en voelen de nagels steviger aan.
Doordat Seal & Protect diverse verzorgende oliën en methacrylaten in de natuurlijke nagel inbrengt,
wordt de natuurlijke nagel niet alleen steviger, maar egaliseert ook groeven.
Dit gebeurt niet in één keer en zal meerdere behandelingen vragen.
Vanaf de eerste behandeling zult u al verschil voelen en zien.
Zorgt voor extra stevigheid & egaliseert de natuurlijke nagel.
Bij beschadigde en gespleten eigen nagels wordt elke 2 weken behandeling geadviseerd
Seal & Protect is ook ideaal i.c.m. gelpolish.

Prijzen Seal & Protect behandelingen
Eerste behandeling op natuurlijke nagels

€ 21,95

Vervolg behandelingen op natuurlijke nagels

€ 13,95

Seal & Protect als basis onder Gelpolish

+ € 5,00

Extra bescherming eigen nagels,
aan te raden bij flexibele/dunne/broze
eigen nagels.

Seal & Protect na verwijderen kunstnagels

+ € 11,50

Geeft uw eigen nagels versteviging,
bescherming na het verwijderen van
de kunstnagels.

Op iedere nieuwe set nagels of nabehandeling wordt 1 week garantie verleend.
Mocht er binnen die tijd beschadigingen optreden dan wordt dit gratis gerepareerd exclusief nailart.
Garantie vervalt bij beschadiging door eigen toedoen.

