Butterfly
Nails & Beauty
Neerpelt
Prijslijst

Nagels
Kunstnagels

Nieuwe set (met verlenging gel of acryl)
Nieuwe set XL (nageluiteinde langer dan 1/3)
Nieuwe set (op eigen nagels)

€ 70
€ 90
€ 50

Bijwerken (gel of acryl)
Bijwerken XL
Reparaties binnen 2 weken
Reparatie per nagel
Bij meer dan 5 gebroken nagels wordt een nieuwe set aangerekend.
Stiletto of Russische Amandel
met of zonder Nail Art

€ 45
€ 55
gratis
€ 3,50
€ 30/uur

Acryl of Gel op tenen
Manicure

€ 35
€ 20

Gellak
Gellak op eigen nagels
Gellak op tenen

€ 35
€ 30

Extra
Nail Art supplement
Swarovski steentjes
(per stuk)

tussen € 5 en € 10
€ 0,50

Bij elke behandeling worden de nagelriemen en
de onderkant van de nagels netjes verzorgd.
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Wimperextensions
Individuele wimperextensions
Bijwerken na 3 weken
Volume
Bijwerken na 3 weken

€ 70
€ 50
€ 80
€ 60

Royal Class
behandelingen

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

€ 115

Etherische facelift & decolletébehandeling
Weldadig, luxe, heerlijke behandeling, | 120 min

€ 110

Acnebehandeling
(per keer)

Acne
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€ 30

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

€ 30

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

€ 50

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

€ 60

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

€ 80

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

€ 80

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

€ 75

Speciale maskers
Speciale ampullen

Extra’s
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€ 10
€ 15

Anti-aging
Mesotherapie
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)

€ 65
€ 310

Mesotherapie voor betere haargroei 			
Volledige kuur
(minimum 10 keer)

€ 65
€ 600

Peelings
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
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Epilatie - harsen
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

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

€ 15
€ 25
€ 15
€ 15
€ 25
€ 15
€ 25
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Permanente
make-up

Ogen Kajal
Ogen Eyeliner
Ogen boven en onder
Ogen glamoureus lijntje
Ogen eyeliner met schaduwtechniek
Wenkbrauwen (schaduwtechniek)
Wenkbrauwen microblading
Tache de beauté

Bestaande pmu bijwerken (nieuwe klant)

€ 150
€ 175
€ 285
€ 250
€ 250
€ 230
€ 230
€ 50
op aanvraag

Alle bijwerkingen/retouches uitgevoerd bij
Butterfly Nails & Beauty hebben 6 maanden garantie
1 Bijwerking/retouche
binnen 2 maanden
binnen 1 jaar

gratis
65%
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Openingsuren
Woensdag van 10u tot 17u
Vrijdag van 10u tot 17u
Zaterdag van 10u tot 13u
Behandelingen enkel op afspraak

Contact
Masha
+32-(0)494-67.10.65
info@bnbneerpelt.be
www.bnbneerpelt.be
Koning Boudewijnplein 9, bus 1
3910 Neerpelt

