Butterfly

Nails & Beauty
Prijslijst

Kunstnagels

Nieuwe set zonder verlenging
French									
Volledig gekleurd							

€ 45
€ 45

Nieuwe set met verlenging
French									 € 75
Volledig gekleurd							
€ 75
Stiletto nagels							
€35/uur

Nagelversteviging
Verlenging natuurlijke nagels 					
€ 3,50/nagel
Gelpolish op eigen nagels						
€ 35

Extra
.

Nail Art (bij nieuwe set of bij bijwerken)				
+€5
Verwijderen gel/acryl + verzorging					
€ 20
Bruidsnagels							 op aanvraag

Bijwerken
French									 € 45
Volledig gekleurd							
€ 45
Reparatie binnen 1 week						
gratis
Reparatie vanaf de 2de week					
€ 5/nagel

Basic

Gelaatsverzorging

Manicure

Manicure								€ 21,50
Manicure met nagellak						€ 25,50
French manicure							€ 26,50
Manicure met gelpolish						
€ 45
Spa-manicure met paraffinebad					
€ 35
Lakken zonder manicure						
€ 8,50
Vijlen en lakken							€ 12,50

Pedicure
Medische Pedicure							
Spa-Pedicure								
(scrub, masker, paraffinepakking)
Voetreflex massage | 30 min						
Voetreflex massage | 50 min					
Pedicure + gelpolish							

€ 27
€ 40
€ 25
€ 45
€ 50

Teennagels zonder pedicure
Teennagels lakken							
Teennagels vijlen + lakken 						
Teennagels gel/acryl - French						
Teennagels gel/acryl - Volledig gekleurd				
Teennagels gelpolish							

€ 10
€ 12
€ 35
€ 35
€ 35

Wimperextensions
One by one								
Bijwerken na 3 weken 						
Volume 								
Bijwerken na 3 weken							

€ 70
€ 50
€ 80
€ 60

Mini Gelaat								
Reiniging, peeling, crème-masker | 30 min

€ 35

Basis Gelaat								
Huidanalyse, reiniging, dieptereiniging, peeling, korte massage,
masker, serum, dag- of nachtcrème | 75 min

€ 55

Compleet Gelaat							
Reiniging, dieptereiniging, peeling, verwijderen comedonen, epilatie
en verven wenkbrauwen, massage, serum, masker,
dag- of nachtcrème | 90 min

€ 65

Luxe Gelaat								
Reiniging, dieptereiniging, ultrasoonpeeling, verwijderen comedonen,
epilatie en verven wenkbrauwen, massage, serum, 2 maskers, ampul,
dag- of nachtcrème | 120 min

€ 80

Medex Repair behandeling						
Reiniging, dieptereiniging, peeling, verwijderen comedonen, epilatie
en verven wenkbrauwen, massage, ampul, serum,
Venezia Modelling masker, “gel de liposome”, crème masker met
essentiële olie Hydermios, dag- of nachtcrème | 120 min

€ 80

Acne behandeling							

€ 55

Microdermabrasie
Huidveroudering, pigmentatie vlekken, oppervlakkige rimpeltjes en
lijntjes, acne littekens en acne huid, verslapte huid, slecht doorbloedde
huid, rokershuid, grove poriën, ruwe droge en schilferige huid
Het hele gelaat							

€ 65

Anti-aging

Anti-aging

Mesotherapie

Meder

Anti-aging behandeling voor de verouderde en/of verslapte huid
Acti-Lift: Hyaluroonzuur | Glycolzuur | DMAE |
Poly-vitamine-complex | Cafeïne

Meder Beauty is gespecialiseerd in niet-invasieve transdermale
professionele behandelingen. Het zijn zeer effectieve premium
huidverzorgingsproducten die ontwikkeld zijn met de nieuwste
biotechnologische ingrediënten.

Behandeling 1 zone (zonder naalden)					
€ 65
Volledige kuur								 € 310
(min 5 keer)

Professionele behandelingen van Meder Beauty Science bieden een ideaal
alternatief voor cliënten met contra-indicaties of voor diegene die een
afkeer hebben van behandelingen met injecties.

Mesotherapie voor betere haargroei					
€ 65
Volledige kuur								 € 600
(min 10 keer)

Microneedling
Rimpels en fijne lijntjes, (acne)littekens, door zon beschadigde huid,
grove poriën en/of grove huidstructuur, melasma, cellulitis, striae/striemen
Gezicht								
Nek									
Decolleté								

€ 80
€ 40
€ 50

Ultra sound therapie
Natuurlijke huidverjonging door middel van ultrasound-apparaat.
Wordt gebruikt voor de versteviging van de huid, herstel van de huid en
verjonging.
Het hele gelaat							

€ 80

Vochtherstellend ‘Hydra-Fill’						
€ 89
Vochtinbreng in de diepere weefsels, die het volume van statisch en
dynamisch water in de opperhuid en de dermale laag herstelt en
overgevoeligheid van de gezichts- en halshuid voor externe factoren
vermindert.
Liposculptuur / Gezichtscontour ‘Lipo-Oval’				
€ 95
Actieve lipolytische ingrediënten en biologisch gesynthetiseerde peptiden
dringen diep door in de huidlagen, en gaan zo vetopslag in gezicht en hals
en opkomende ‘onderkinnen’ krachtig tegen.
Rimpelbestrijdend ‘Myo-Fix’						
€ 125
Biedt de ultieme behandeling voor non-invasieve correctie van gezichtsrimpels.
De unieke formule bevat spierontspannende biotechnologische peptiden van de
nieuwste generatie.
Voor overgevoelige / ontstoken huid ‘Eu-Seb’			
€ 85
Het middel herstelt de natuurlijke microflora en de gezondheid van de huid en
verbetert de natuurlijke beschermende functies ervan.
Liftend ‘Arma-Lift’							 € 95
De toegepaste biotechnologische peptiden en celextracten helpen
de dermacellen bij de synthese en gaan het verval van de huideigen
structuurproteïnen zoals collageen en elastine tegen.

Peelings

Epilatie - harsen

Er zijn 3 verschillende fruitzuren voor een maximaal sterke combinatie:

Gelaat

1. Citric acid (anti-oxidatief)
2. L-Tartaric acid (versterkt de huidbarrière)
3. L-Lactic acid (uniek tegen hyperpigmentatie)
Fruitzuurpeeling met 30% a-Hycid gel				
Kuur van 10 behandelingen 						

€ 30
€ 250

Amandel peeling met lifting effect					
Whitening peeling							
Acné en post acné peeling						
Peeling voor droge huid						

€ 30
€ 30
€ 30
€ 30

Lichaam
Velashape								 € 50
Een medisch toestel dat gebruikt wordt voor de behandeling van
cellulitis, huidverstrakking , een betere bloedcirculatie, omtrekverlies ter hoogte
van de dijen en het tijdelijk verminderen van lichte spierpijnen.
Cavitatie								 € 80
Een alternatief voor liposuctie, zonder een chirurgische ingreep.
Verwijderen van vetophopingen op zones waar het moeilijk verdwijnt door middel
van geluidsgolven.

Ontspannende massage rug | 30 min					
Ontspannende massage rug, armen, benen | 90 min			

€7
€ 12
€7
€ 15
€7
€ 12
€7
€ 12
€ 17

Lichaam

Anti-cellulitis

Massages

Wenkbrauwen - epilatie						
Wenkbrauwen - epilatie + verven					
Wenkbrauwen - verven						
Wimpers verven							
Bovenlip - epilatie							
Bovenlip + wenkbrauwen epilatie 					
Kin - epilatie								
Bovenlip + kin - epilatie						
Gelaat									

€ 30
€ 50

Onderbenen								
Onder- en bovenbenen						
Bikinilijn								
Volledige bikini							
Oksels									
Armen									
Rug									
Borst									
Borst en buik								

€ 15
€ 25
€ 25
€ 35
€ 15
€ 15
€ 25
€ 15
€ 25

Permanente
make-up
Ogen Kajal								
Ogen Eyeliner								
Ogen boven en onder							
Ogen glamoureus lijntje						
Ogen eyeliner met schaduwtechniek					
Wenkbrauwen (schaduwtechniek)					
Lipcontour								
Full lip									
Tache de beauté							

€ 150
€ 175
€ 285
€ 250
€ 250
€ 230
€ 285
€ 350
€ 50

Bestaande PMU bijwerken (nieuwe klant)
Alle bijwerkingen/retouches uitgevoerd bij
Butterfly Nails & Beauty hebben 6 maaanden garantie
1 Bijwerking/retouche
binnen 2 maanden							 gratis
binnen 1 jaar								 65%

.

Openingsuren
Maandag - Vrijdag
Zaterdag
Zondag

van 9u tot 18u
van 9u tot 13u
gesloten

Behandelingen enkel op afspraak

Contact
+32 89 70 00 25

Irina
+32 473 68 33 91
(nagels, permanente make-up, speciale behandelingen)
Natallia
+32 485 73 37 10
(pedicure, massages, wimpers)
Lucia
+32 498 57 52 55
(nagels)
Sofia
+32 497 24 93 71
(gelaatsverzorging, nagels)
info@butterfly-nails-beauty.be
www.bnblanaken.be
Bessemerstraat 15,
3620 Lanaken

