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Pedicurebehandelingen 
 

Pedicurebehandeling: 
Duur: +/- 45 min.     Prijs: € 28,10 
-Nagels knippen 
-Behandelen van evt. eelt, likdoorns, kloven, 
 ingroeiende nagels, schimmelnagels  
-Nagels polijsten 
-Nagelomgeving schoonmaken 
-Incrèmen 
 

Cosmetische pedicurebehandeling: 
Duur: +/- 60 min.     Prijs: € 43,30 
-Nagels knippen 
-Nagels polijsten 
-Nagelomgeving schoonmaken 
-Massage voetbad 
-Voetpeeling 
-Voetmasker 
-Voetmassage 
-Incrèmen 
 

Pedicure de luxe behandeling: 
Duur: +/- 75 min.     Prijs: € 54,00 
-Nagels knippen 
-Behandelen van evt. eelt, likdoorns, kloven, 
 ingroeiende nagels, schimmelnagels 
-Nagels polijsten 
-Nagelomgeving schoonmaken 
-Massage voetbad 
-Voetpeeling 
-Voetmasker  
-Voetmassage 
-Incrèmen 

 

Lichaamsbehandelingen 
 

Reinigende rugbehandeling: 
Duur: +/- 45 min.     Prijs: € 35,30 
-Reiniging 
-Peeling 
-Huid verweken 
-Onzuiverheden verwijderen 
-Liposomenserum 
-Deelpakking 
-Huidverzorgende crème 
 

Harsen: 
-Onderbenen incl. knie 
Duur: +/- 20 min.     Prijs: € 19,30 
-Hele benen 
Duur: +/- 40 min.     Prijs: € 28,90 
-Onderarmen 
Duur: +/- 15 min.     Prijs: € 13,40 
-Hele armen 
Duur: +/- 20 min.     Prijs: € 18,70 
-Oksels  
Duur: +/- 15 min.     Prijs: €  11,00 

 

Manicure: 
Duur: +/- 45 min.     Prijs: € 32,10 
-Handbadje 
-Vijlen 
-Handpeeling 
-Liposomenserum 
-Ampul 
-Handpakking  
-Nagelriemen verzorgen 
-Handcrème 
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Massagebehandelingen  
 
Beau Belle is een professionele praktijk die 
uitdrukkelijk niet in verband wenst te worden 
gebracht met enige vorm van erotische 
massage. 
 

Klassieke deelmassage: 
Duur: +/- 30 min.     Prijs: € 28,60 
Keuze uit: 
-Rug, schouders en nek 
-Benen voor- en achterzijde incl. voeten 
 
Klassieke totaal massage: 
Duur: +/- 60 min.     Prijs: € 43,30 
-Armen incl. handen, benen incl. voeten, rug,  
 schouders en nek 
 

Klassieke volledige massage: 
Duur: +/- 75 min.     Prijs: € 53,50 
-Armen incl. handen, benen incl. voeten, rug, 
 schouders, nek, gelaat incl. decolleté en  
 hoofdhuidmassage 
 
 

Hotstonemassagebehandelingen 
 
Hotstonemassage is een massage met alleen 
stenen. 
Intensieve hotstonemassage is een diepere 
massage van stenen gecombineerd met de 
klassieke manuele massage. 
 

Deel hotstonemassage: 
Duur: +/- 25 min.     Prijs: € 25,40 
Keuze uit: 
-Voorzijde: armen, benen incl. voeten  
-Achterzijde: benen incl. voeten, rug, 
schouders en nek 
 

Totale hotstonemassage: 
Duur: +/- 50 min.     Prijs: € 41,20 
-Voorzijde en achterzijde 

Deel intensieve hotstonemassage: 
Duur: +/- 45 min.     Prijs: € 43,90 
Keuze uit: 
-Rug, schouders en nek 
-Benen voor- en achterzijde incl. voeten 
-Achterzijde: benen incl. voeten, rug, 
schouders en nek 
 
Totale intensieve hotstonemassage: 
Duur: +/- 90 min.     Prijs: € 69,00 
-Voorzijde en achterzijde 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


