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Pedicure:
• Basis behandeling pedicure:

€32,50

(o.a. knippen, schoonmaken, verzorgen en polijsten v/d teennagels. Verwijderen overtollig eelt,
kloven, likdoorns. Behandeling van ingroeiende nagels en/of schimmelnagels,
verzorgende voetcrème)

• Wellness behandeling pedicure:

€49,50

(Basisbehandeling incl. verfrissend voetbad, voetscrub, hot towels, verzorgende pakking,
ontspannende voetmassage met massagekaars, persoonlijk afgestemde voetcrème en
verzorgende nagelolie)

• Deelbehandeling pedicure:

€18,50

(max. 15 minuten. Alleen behandeling van ingegroeide nagel òf likdoorn òf wrat òf kloof òf
voetmassage zonder basisbehandeling)

• Eerste consult:

€4,50

(Anamnese, screening, blauwdruk, administratie)

• Specialistische technieken: Nagelbeugel

€27,50

(incl. eerste controle)

• Specialistische technieken: Orthese

€27,50

(incl. eerste controle)

• Specialistische technieken: Drukvrij leggen diverse locaties

€5,-

• Soak-off gellak 1 kleur incl. basispedicurebehandeling

€47,-

• Soak-off gellak French incl. basispedicurebehandeling

€49,50

• Soak-off gellak 1 kleur incl. wellnesspedicurebehandeling

€64,50

• Soak-off gellak French incl. wellnesspedicurebehandeling

€67,00

• Soak-off gellak 1 kleur excl. Pedicurebehandeling

€26,-

Combinatie met pedicurebehandeling is raadzaam voor een optimaal resultaat

• Soak-off gellak French excl. Pedicurebehandeling

€28,50

Combinatie met pedicurebehandeling is raadzaam voor een optimaal resultaat

• (Gel)lak verwijderen niet door Medycos gelakt incl. pedicurebehandeling

€34,50

• Gellak verwijderen excl. pedicurebehandeling

€5,-

• Nailart per nagel

€0,75

• Voetmassage los

€25,-

• Voetmassage incl. basis pedicurebehandeling

€60,-

Gelaatsbehandelingen met de natuurlijke huidverzorgingsproducten van NAOBAY
• Reinigende basisbehandeling:

€41,-

Duur: +/- 60 min. incl. kopje koffie/thee
-Huidanalyse
-Reiniging v/d ogen, lippen, het gelaat en decolleté.
-Evt. epileren
-Warme compressen en/of Vapozone stoomapparaat met evt. etherische olie
-Verwijderen huidonzuiverheden
-Persoonlijk afgestemd gezichtsmasker
-Afsluitende dag- of nachtcrème
**Optioneel bij te boeken: wimpers/wenkbrauwen verven, harsen diverse locaties, scrub, serums,
handmassage incl. verzorgende en voedende nagelolie en handcrème

• Luxe gezichtsbehandeling:

€50,-

Duur: +/- 90 min. incl. kopje koffie/thee
-Huidanalyse
-Reiniging v/d ogen, lippen, het gelaat en decolleté.
-Evt. epileren
-Evt. harsen (één locatie v/h gezicht bv. bovenlip)
-Scrub/peeling
-Warme compressen en/of Vapozone stoomapparaat met evt. etherische olie
-Verwijderen huidonzuiverheden
-Ontspannende klassieke gezichtsmassage
-Persoonlijk afgestemd gezichtsmasker
-Serum
-Afsluitende dag- of nachtcrème en oogcrème
**Optioneel bij te boeken: wimpers/wenkbrauwen verven, harsen diverse locaties v/h gezicht, handscrub,
handmassage incl. verzorgende en voedende nagelolie en handcrème

• Luxe Spa Wellness gezichtsbehandeling:
Duur: +/- 110 min. incl. kopje koffie/thee
-Huidanalyse
-Reiniging v/d ogen, lippen, het gelaat en decolleté.
-Evt. epileren
-Evt. harsen (één locatie v/h gezicht bv. bovenlip)
-Scrub/peeling
-Warme compressen en/of Vapozone stoomapparaat met evt. etherische olie
-Verwijderen huidonzuiverheden
-Ontspannende klassieke gezichtsmassage
-Persoonlijk afgestemd gezichtsmasker
-Handscrub, handmassage incl. verzorgende en voedende nagelolie en handcrème
-Serum
-Afsluitende dag- of nachtcrème en oogcrème
**Optioneel bij te boeken: wimpers/wenkbrauwen verven, harsen diverse locaties v/h gezicht

€59,-

Opties gelaatsbehandelingen:
i.c.m. behandeling:
• Epileren/harsen wenkbrauwen:
• Harsen bovenlip òf kin:
• Harsen bovenlip èn kin:
• Verven wimpers of wenkbrauwen:
• Verven wimpers òf wenkbrauwen en epileren
• Verven wimpers èn wenkbrauwen:
• Verven wimpers èn wenkbrauwen en epileren
• Scrub/Peeling incl. Serums
• Ontspannend klassieke gezichtsmassage

€4,€6,25
€6,25
€9,-

Losse behandeling:
€ 10,€ 8,€12,50
€12,50
€18,€18,€20,-

€6,€25,-

(=/- 25 min.)

Wimperstyling:
• One by One wimperextensions nieuwe set incl. lashfoam, brush en wimperborsteltje
- One by one wimperextensions bijvullen binnen:
2 weken
- One by one wimperextensions bijvullen binnen:
3 weken
- One by one wimperextensions bijvullen binnen:
4 weken
- One by one wimperextensions bijvullen binnen:
5 weken
- Verwijderen one by one wimperextensions geplaatst bij Medycos
- Verwijderen one by one wimperextensions NIET geplaatst bij Medycos
- Verwijderen one by one wimperextensions en nieuwe set

€75,€32,50
€40,€50,€60,€15,€20,€85,-

• Lashlift
• Lashlift incl. wimpers verven

€55,€65,-

• Everlash (wimperstukjes voor aantal dagen):

€35,-

Lichaams Wellness behandelingen met de natuurlijke huidverzorgingsproducten van
Peclavus:
• Spa Wellness rugbehandeling:

€32,50

Duur: +/- 30 min.
(een heerlijke ontspanning waarin u meegenomen wordt op een weldadige
geurenreis en een geheel ontspannende rugverzorging zult ervaren.
reiniging, scrub incl. verzorgende olie, massage, verzorgende bodylotion
en uiteraard een lekker kopje koffie/thee.)

• Klassieke ontspanningsmassage gehele lichaam:

€85,-

Duur +/- 90 min.
(De volledig natuurlijke balsem speciaal voor huid en ziel met exclusieve
geuressences wekken gegarandeerd diepe gevoelens van innerlijke rust
en zachte geborgenheid op. Kortom; totale ontspanning en een
optimaal wellness genot met uiteraard een lekker kopje koffie/thee.)

Lichaamsbehandelingen:
i.c.m. een behandeling:

Losse behandeling:

• Harsen onderbenen/ onderarmen

€15,-

€ 20,-

• Harsen gehele benen/armen:

€25,-

€30,-

• Harsen oksels òf bikinilijn:

€15,-

€ 20,-

• Harsen oksels èn bikinilijn:

€27,50

€ 37,50

• Harsen rug:

€20,-

€ 25,-

• Harsen gehele benen, armen, oksels en bikinilijn:

€65,-

€85,-

Manicure behandelingen:
• Vingernagels knippen:
• Handscrub, verzorgende nagelolie en handcrème:

i.c.m. een behandeling:
€4,€6,-

Losse behandeling:
€7,50
€10,-

(evt. incl. vingernagels knippen)

• Handscrub, handmassage, verzorgende nagelolie en handcrème:

€12,50

€17,-

(evt. incl. vingernagels knippen)

• Soak-off gellak 1 kleur
• Soak-off gellak French manicure
• Soak-off gellak 1 kleur i.c.m. een manicurebehandeling
• Soak-off gellak French manicure i.c.m. een manicurebehandeling
• Nagel- reparatie/verlenging
• Nailart per nagel
• Gellak verwijderen incl. mini-manicure

€26,€28,50
€37,50
€39,50
€5,
€0,75
€7,50

**Indien u de geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt/verplaatst is Medycos helaas genoodzaakt om 50% van de
geplande behandeling in rekening te brengen.**
****(type)fouten voorbehouden****

