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Nieuwe set

Nagelversteviging

Bijwerken

Extra’s

French 
Volledig gekleurd 
Nail Art
Super Nail Art
Stiletto nagels
Bruidsnagels

€ 75
€ 75
€ 80
€ 90

€ 35/uur
op aanvraag

€ 50
€ 50
€ 60

€ 3,50/nagel
€ 35

€ 45
€ 45
€ 50

€ 55 | € 65

€ 20
gratis

€ 5/nagel
€ 2,50

€ 2,50/nagel
€ 50/st
€ 2,50

€ 0,25/st

Doorzichtige laag
French
Volledig gekleurd of Nail Art
Verlenging van eigen nagel
Gelpolish op eigen nagels

Bijwerken French
Color Gel
Nail Art bijwerken
Super Nail Art bijwerken

Verwijderen gel/acryl + verzorging 
Reparatie binnen 1 week
Reparatie vanaf de 2° week
Fantasietekening  
One-stroke techniek tekenen
Swarovski crystals
Stickers 
Steentjes

Kunstnagels

.
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Manicure

Pedicure

Teennagels

Wimperextensions

Manicure 
Manicure met lakken 
French manicure
Spa-manicure met parafinnebad  
Lakken 
Vijlen en lakken  

€ 21,50
€ 25,50
€ 26,50

€ 35
€   8,50
€ 12,50

€ 27
€ 40

€ 25
€ 45

€ 10
€ 12
€ 35
€ 35
€ 35

€ 70

€ 50
€ 80
€ 60

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

Teennagels lakken 
Teennagels vijlen + lakken
Teennagels gel of acryl - French 
Teennagels gel of acryl – volledig gekleurd
Teennagels gelpolish

One by one
(wimperhaartjes) 
Bijwerken na 3 weken
Volume
Bijwerken na 3 weken

Basic Gelaatsverzorging

Extra’s

Computer huidanalyse
(gratis bij de behandeling)

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

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

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

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

Medex Repair behandeling
Reiniging, dieptereiniging, peeling, uitduwen 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 

Face Lift behandeling
Reiniging,  dieptereiniging, peeling,  “gel de liposome”,
massage, detail & repair, specifiek voedende ampullen, 2 
maskers, beschermende crème | 110 min 

€ 45

€ 35

€ 55

€ 65

€ 80

€ 80

€ 75

€ 10
€ 15

Speciale maskers
Speciale ampullen
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Royal Class
behandelingen

Acne

Massages

Caviar facelift & decolletébehandeling
Met de Josephine van Steinborg Caviar lijn | 90 min

Etherische facelift & decolletébehandeling 
Weldadig, luxe, heerlijke behandeling, | 120 min
 
Plastische neurolifting behandeling 
10 stappen behandeling die ingrijpen op het 
neurosysteem | 2 uur

€ 115

€ 110

€ 135

€ 35

€ 30

€ 45

+ € 10

€ 40

€ 70

€ 30
€ 30

€ 40

Acnebehandeling
(per keer)

Cupping of honing massage 
(benen + billen) | 30 min  
Cupping of honing massage 
(benen + billen) | 50 min 
Extra zone bij cupping of honing massage

Combi Cupping + honing massage 
(benen + billen) | 40 min  
Combi “+” luxe massage 
(cupping + honing + algenpakking) | 50 min    
Cupping massage gelaat | 30 min     
Cupping massage 
(nek + schouder) | 30 min     
Cupping massage 
(rug + nek + schouder) | 30 min 

Mesotherapie

Fractional  
needle techniek

Anti-aging behandeling voor de verouderde en/of verslapte huid

Acti-lift: Hyaluronzuur | Glycolzuur | DMAE | 
  Poly-vitamine-complex | Cafeïne

Behandeling 1 zone 
Volledige kuur 
(min 5 keer) 

Mesotherapie voor betere haargroei    
Volledige kuur 
(minimum 10 keer)

€ 65
€ 310

€ 65
€ 600

€ 80

€ 95

Verslapte wangen, lijntjes in gezicht en decolleté, 
Harde en verkleefde littekens, kuiltjes door acne,
grove poriën, striae.  Ze worden eenvoudig
gemiminaliseerd met Ecuri Fractional Needle.

Huidverbetering van binnenuit en buitenaf door middel 
van een natuurlijke & unieke methode. Zorgt voor 
verjonging, hydratatie en herstelling van de huid.

Anti-aging

Metatherapie
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Anti-cellulitis
behandeling

3 Verschillende fruitzuren voor een maximaal sterke 
combinatie!

Citric acid 
(anti-oxidatief)
L-Lactic acid 
(uniek tegen hyperpigmentatie)
L-Tartaric acid 
(versterkt de huidbarrière)

Fruitzuurpeeling met 30% a-Hycid gel 
(per keer) 
Kuur 
(10 behandelingen)

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

€ 30

€ 250

€ 30
€ 30
€ 30
€ 30

€ 65Met behulp van micronaalden en lypolyse serum
Activeren de verbranding in de vetcellen. 
Hierdoor vermindert de cellulitis zichtbaar binnen 
enkele weken.
(per zone)

Peelings

Gelaat

Lichaam

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

€   7
€ 12

     €   7
     € 15

€   7
€ 12
€   7

     € 12
€ 17

 € 15
 € 25

  € 20
          € 15
    € 15
          € 25
          € 15
          € 25

Onderbeen   
Onder- + bovenbeen  
Bikinilijn  
Oksels   
Armen   
Rug 
Borst  
Borst en buik 

Epilatie - harsen
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Ogen Kajal    
Ogen Eyeliner                 
Ogen boven en onder       
Ogen glamoureus lijntje
Ogen eyeliner met schaduwtechniek
Wenkbrauwen (schaduwtechniek)
Wenkbrauwen microblading
Lipcontour                
Full lip
Tache de beauté                 

Bestaande pmu bijwerken (nieuwe klant)

Alle bijwerkingen/retouches uitgevoerd bij 
Butterfly Nails & Beauty hebben 6 maanden garantie

1 Bijwerking/retouche
binnen 2 maanden
binnen 1 jaar 

€ 150
€ 175
€ 285

 € 250
     € 250

 € 230
€ 230
€ 285
€ 350
€ 50

gratis
65%

Permanente
make-up

.



Openingsuren

Contact

Maandag - Vrijdag
Zatendag

Zondag

Behandelingen enkel op afspraak

+32-(0)89-70.00.25

Irina
+32-(0)473-68.33.91 

(nagels, gezichtsbehandelingen,  
permanente make-up)

Natallia
+32-(0)486-28 00 30 

(pedicure, massages, wimpers)

Lucia 
+32-(0)498-57 52 55 

(nagels)

Masha
+32-(0)494-67.10.65 
(nagels, opleidingen)

info@butterfly-nails-beauty.be
www.butterfly-nails-beauty.be

Bessemerstraat 15, 
3620 Lanaken

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


