
Beauty by Bianca 
Schoonheid en (medisch) pedicure 

Prijslijst 

Bianca Heuvelmans 
Oostelbeers & Best 

0616998856 
info@beauty-by-bianca.nl 
www.beauty-by-bianca.nl 



Pedicurebehandelingen 
Gehele behandeling (±30 minuten) 
(Nagels knippen, eelt verwijderen, nagelomgeving schoonmaken, 
incrèmen) 

€25,00 

Behandeling verlengen, per 15 minuten €8,50 

Kleine behandelingen 

Nagels lakken met eigen nagellak €6,00 

Nagels lakken met eigen nagellak i.c.m. gehele 
pedicure behandeling 

Gratis 

Eelt/likdoorn verwijderen (per 15 minuten) €12,50 

Ingroeiende teennagel behandelen €12,50 

Nagelbeugel (per nagel) €27,50 

Orthese v.a.    €10,00 

Nagelreparatie per nagel  v.a.    €9,00 



Gezichtsbehandelingen 
Basisbehandeling (±45 minuten) 
(Reiniging, peeling/lysing, onzuiverheden verwijderen, masker, 
dagverzorging) 

€26,00 

Ontspanningsbehandeling (±60 minuten) 
(Reiniging, peeling/lysing, ontspannende gelaatsmassage, masker, 
dagverzorging) 

€30,00 

Huidverbeterende behandeling (±60 minuten) 
(Reiniging, peeling/lysing, verzorgende gelaatsmassage, ampul, 
masker, dagverzorging) 

€33,00 

Uitgebreide huidverbeterende behandeling  
(±90 minuten) 
(Reiniging, peeling/lysing, onzuiverheden verwijderen, epileren, 
verzorgende decolleté– schouder– gelaatsmassage, ampul, masker, 
dagverzorging) 

€39,00 

Kleine behandelingen 

Epileren €8,50 

Epileren i.c.m. gezichtsbehandeling €5,00 

Ampul of serum €6,00 

Harsen bovenlip en kin €10,00 

Verven wenkbrauwen €8,50 

Verven wimpers €8,50 

Verven wimpers en wenkbrauwen €15,00 



Harsen 
Harsen onderbenen €20,00 

Harsen bovenbenen €20,00 

Harsen onderbenen en bovenbenen €30,00 

Harsen oksels €18,00 

Harsen bovenlip en kin €10,00 

Harsen armen €20,00 

Harsen rug €25,00 

Harsen buik €15,00 

Harsen bikinilijn €20,00 



Rug-, nek- en schoudermassage (25 minuten) €20,00 

Buik-, arm- en decolletémassage (25 minuten) €20,00 

Been- en bilmassage (25 minuten) €20,00 

Gelaatsmassage (25minuten) €20,00 

Handmassage (10 minuten) €7,50 

Voetmassage (15 minuten) €9,00 

Hotstone massages  

Rug-, nek- en schoudermassage (30 minuten) €22,00 

Been- en bilmassage (30 minuten) €22,00 

Massage 



Overige behandelingen 
Handbehandeling 
(Nagels vijlen, peeling, handbadje, nagelomgeving schoonmaken, 
handmassage, handpakking) 

€25,00 

Voetbehandeling 
(Nagels knippen, peeling, nagelomgeving schoonmaken, voetmassa-
ge, voetpakking) 

€25,00 

Rugbehandeling 
(Reiniging, peeling, onzuiverheden verwijderen, rugmassage,  
pakking) 

€25,00 

Paraffine handbadje (aangeven bij reserveren) 
(handcrème, paraffine handbadje) 

€ 10,00 

Paraffine handbadje i.c.m. handbehandeling 
(aangeven bij reserveren) 
(handcréme, paraffine handbadje) 

€5,00 

Manicure 

Gehele behandeling 
(Nagels vijlen, handbadje, nagelomgeving schoonmaken) 

€20,00 

Kleine behandelingen 

Nagels lakken met eigen nagellak €6,00 

Nagels lakken met eigen nagellak i.c.m. gehele  
manicure behandeling 

Gratis 

Nagels vijlen €10,00 

Nagelreparatie per nagel v.a.    €9,00 



 Huisbezoek 

Reiskosten Oost– West en Middelbeers en Best 
(Oostelbeers, Middelbeers, Westelbeers, Best)  

Gratis 

Reiskosten buiten Oost– West en  
Middelbeers en Best  
(per kilometer v.a. dichtstbijzijnde vestiging) 

€0,19 

Bij meerdere personen en behandelingen op één locatie  
zijn de reiskosten in overleg. 

Bij huisbezoeken waarbij de totale prijs van de behandelingen (excl. reiskosten) 
lager is dan €25,00 wordt €5,00 extra in rekening gebracht. 

Voorwaarden 
 Prijswijzigingen voorbehouden 
 Behandelingen volgens afspraak 
 Betaling alleen contant mogelijk 
 Huisbezoek alleen mogelijk bij pedicure of manicure. 
 Afmelden of verzetten van afspraken telefonisch of per mail  
 minimaal 24 uur voor het afgesproken behandeltijdstip 
 Niet nagekomen of te laat afgemelde behandelingen worden in  
 rekening gebracht 
 

Bij pedicure of manicure kan Beauty by Bianca ook bij u thuis komen.  



Bianca Heuvelmans 

Prijslijst januari 2020 

Oostelbeers 
Driehoek 19 a 

0616998856 
info@beauty-by-bianca.nl 
www.beauty-by-bianca.nl 
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Bomenbeemd 6 


