Prijslijst per 1 januari 2017
Prijzen zijn incl.21% BTW

Versie 5.1

Als uw voeten, lichaam en gezicht u lief zijn.

Omschrijving

Prijs

Pedicure-behandeling, bestaande uit:

€ 29,-

Nagels knippen, eelt verwijderen, likdoorns behandelen,
schimmelnagels behandelen, ingroeiende nagel verwijderen,
mechanisch frezen en afwerken, voeten inmasseren met
voetencrème.
Losse behandelingen:
Nagels knippen

€ 18,50

Eelt verwijderen

€ 18,50

Ingroeiende nagel verwijderen

€ 18,50

Likdoorn behandelen

€ 18,50

Nagels lakken met salon lak

€ 7,50

Nagels lakken met eigen lak

€ 6,-

Reumatische & Diabetische pedicure

€ 31,-

Nagelreparatie (Grote teen)

€ 26,-

( 2 kleinere tenen)

€ 26,-

Nagelbeugel plaatsen

€ 18,-

Orthese maken

vanaf

€ 15,-

Voor iemand met reumatische of diabetische klachten is het noodzakelijk om een pedicure te
zoeken die kennis heeft over deze ziektes en de gevolgen daarvan. Door onze specialisatie
zijn wij bevoegd om mensen met reuma en diabetes en de bijkomende problemen aan hun
voeten te helpen. Afhankelijk van uw polis vergoeden de meeste ziektekostenverzekeraars
deze behandeling geheel of gedeeltelijk. U kunt hierover het beste contact opnemen met uw
ziektekostenverzekeraar.

Omschrijving

Prijs

Pedicure Deluxe (incl. basisbehandeling) bestaande uit:

€ 54,-

Pedicure behandeling, voetenbad, voetenscrub, voetenmasker, nagels lakken,
voetmassage.

Harsen
Harsen van de onderbenen

€ 26,-

Harsen gehele benen

€ 31,-

Harsen van de onderarmen

€ 21,-

Harsen hele armen

€ 26,-

Harsen oksels

€ 16,-

Harsen bikinilijn

€ 15,50

Voor de heren:
Het harsen van de rug en schouders vanaf:

€ 25,-

Omschrijving

Prijs

Gezichtsbehandeling inclusief ampul

€ 70,-

Harsen Bovenlip

€ 6,50

Harsen Kin

€ 10,50

Harsen Bovenlip + Kin

€ 15,50

Wenkbrauwen epileren

€ 13,-

Wenkbrauwen verven

€ 10,50

Wimpers verven

€ 15,50

Wimpers + wenkbrauwen verven

€ 21,-

Wangen harsen

€ 10,50

Massages:
Schouder, rug en nekmassage ( 30 min.)

€ 30,-

Hele lichaamsmassage ( 60 min.)

€ 60,-

Hot Stone lichaamsmassage ( 60 min.)

€ 65,-

Manicure

€ 28,-

Gellak

€ 30,-

Gellak verwijderen + nieuw

€ 35,-

Gellak verwijderen

€ 10,-

Wij hebben producten van HFL Laboratories in ons assortiment. HFL Laboratories is specialist
op het gebied van lichaam- en voetverzorging. Jarenlang onderzoek en praktijkervaring heeft
geleid tot de innovatie van een lijn doeltreffende producten voor de verzorging van de huid,
het gezicht, probleemnagels en de voeten.
Alle producten zijn dermatologisch getest en kunnen gebruikt worden door kinderen en
diabetici.
Omschrijving

Prijs

Schimmelspray

€ 12,10

Roselan Zalf

€ 12,10

Dermoleen crème

€ 12,80

Fresh Legs

€ 13,--

Body Gel

€ 12,50

Druppels

€ 9,95

Sparkling Scrub

€ 12,20

Dermazink

€ 16,25

Hét product voor de cosmetische verzorging van kalknagels die vaak verkleurd of broos zijn.
Mede kan de spray gebruikt worden op de huid.
Roselan is een intensief werkend product voor de cosmetische verzorging van de droge huid,
kloofjes, eeltplekken, droge vlekken, en de rode gevoelige huid. De zalf kan over het gehele
lichaam gebruikt worden.
Deze verzorgende crème biedt een aangename en effectieve cosmetische verzorging voor de
droge huid. De Dermoleen crème zorgt voor een goede PH waarde en is vochtregulerend.
Deze gel bevordert de doorbloeding waardoor afvalstoffen sneller worden afgevoerd en
bijvoorbeeld kramp sneller verdwijnt.

Deze verzorgende douchegel is een weldaad voor de gevoelige huid. De douchegel biedt
dankzij de actieve stoffen en natuurlijke ingrediënten een verzachtende en effectieve
huidverzorging voor een gevoelige huid maar ook voornamelijk voor een droge of rode huid.

100% natuurlijke druppels van Colloïdaal silver. De druppels zijn puur om de weerstand tegen
ongunstige bacteriën en schimmels te verhogen in de darmflora.

Een verzachtende scrub voor handen en voeten. Goed om de huid te reinigen en te ontdoen
van dode huidschilfers.

De dermazink crème bevat vele werkende stoffen en dringt diep door tot in de onderste
huidlaag (membraam).

Gelieve contant te betalen!

Como Medisch Pedicure en Schoonheids Praktijk
Korenmolenstraat 2
1511 CG Oostzaan
Tel. 075-6843937
E-mail:
info@comopedicure.nl (pedicure)
comoschoonheid@comopedicure.nl (beauty)

Afspraken verzetten of afzeggen, graag 24 uur van te voren, anders
zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Zie verder onze website: www.comopedicure.nl

Typefouten onder voorbehoud.

