
 
PRIJSLIJST 

Pedicure (esthetische en medische pedicure) 

• Pedicure mini  

(vijlen, lakken, voetcrème) 10 euro 

• Pedicure klassiek 

(knippen, vijlen, verzorging nagelriemen, eelt verwijderen, massage) 20 euro 

+ lakken 25 euro 

• Medische pedicure 

(pedicure klassiek + verwijderen eksterook, eeltpitten, extreme eelt, behandeling  

ingegroeide teennagel) 25 euro 

+ lakken 30 euro 

• Afsprakenkaart Medische pedicure (om de 6 weken) - per beurt 22 euro 

• Spa pedicure 

(complete pedicure, scrub, massage, pakking) 40 euro 

+ lakken 45 euro 

• Gelish op teennagels (= nagellak dat 2 à 3 weken blijft) 

(kleur, French of naturel) 30 euro 

 
Manicure 

• Manicure mini 

(vijlen, lakken, handcrème) 10 euro 

• Manicure klassiek  

(nagelverzorging, vijlen, handcrème, lakken) 15 euro 

• Spa manicure 

(nagelverzorging, vijlen, peeling, massage, lakken) 40 euro 

• Gelish op nagels (= nagellak dat 2 à 3 weken blijft) 

(kleur, French of naturel) 30 euro 

 
Kunstnagels 

• Nagelverlenging met tip en acryl 

(kleur, French of naturel) 60 euro 

• Acryl op natuurlijke nagel 

(kleur, French of naturel) 50 euro 

• Bijwerking na 2 max. 4 weken 

(kleur, French of naturel) 37 euro 

• Bijwerken 1 nagel 8 euro 

• Verwijderen kunstnagels + nagelverzorging 30 euro 

 
Epilaties 

• Gelaat 

• Wenkbrauwen 8 euro 

• Bovenlip 6 euro 

• Kin 8 euro 

• Wangen 10 euro 

• Lichaam 

• Oksels 12 euro 

• Bikini (boven en zijkant slip) 15 euro 

• Brazilian (stringlijn) 20 euro 

• Hollywood (full wax) 30 euro 

• Onderbenen + knieën 15 euro 

• Volledige benen 22 euro 

• Rug bovenkant of onderkant 18 euro 

• Volledige rug 28 euro 

• Borstkas 28 euro 

• Armen 15 euro 

 

T   0479/ 80 27 18 

E   info@bell-lieze.be 

W www.bell-lieze.be       Prijzen geldig t.e.m. 01/07/2019 



 
PRIJSLIJST 

Make-up 

• Dag make-up 18 euro 

• Avond make-up 20 euro 

• Bruids make-up 20 euro 

• Bruids map-up aan huis (excl. 0.35 euro/km) 30 euro 

 
Wimperverlening 

• Everlash zwart (bundels) 30 euro 

• Wimperextentions individueel 95 euro 

Bijwerking 3 à 4 weken later 45 - 65 euro 

 
Kleuren wimpers en wenkbrauwen 

• Verven van de wenkbrauwen 10 euro 

• Verven van de wimpers 12 euro 

• Verven van de wenkbrauwen en wimpers 20 euro 

 
Massage 

• Rugmassage - 45 min. 

(reiniging, peeling, massage) 45 euro 

• Zweedse lichaamsmassage - 90 min. 95 euro 

• Hotstone rugmassage - 45 min. 45 euro 

• Hotstone lichaamsmassage - 90 min. 95 euro 

• Buste verzorging - 45 min. 45 euro 

 
Gelaatsverzorging (met gratis huidanalyse/huidconsult) 

• Mini gelaatsverzorging - 45 min. 

(reiniging, peeling, serum, dagcrème) 45 euro 

• Klassiek gelaatsverzorging - 90 min. 

(reiniging, peeling, massage, masker, serum, dagcrème) 65 euro 

• Luxe gelaatsverzorging  

(reiniging, peeling, ampulle, massage, oogcrème, luxe masker  

aangepast aan uw huidtype, serum, dagcrème) 75 euro 

• Luxe gelaatsverzorging met liftend thermisch masker 90 euro 

• Microdermabrasie 

(luxe gelaatsverzorging + peeling met de Crystal Clear kristallen 90 euro 

• Gelaatsverzorging + zuurstoftherapie 90 euro 

• Gelaatsverzorging Detox  

(specifieke massagetechniek die de lymfedrainage stimuleert + detox masker) 90 euro 

 

Bij alle gelaatsverzorgingen zijn epilaties van de wenkbrauwen en verwijderen van onzuiverheden inclusief.  

Alle gelaatsverzorgingen worden uitgevoerd met de producten afgestemd op uw huidconditie. 
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