Pedicure en meer...
Gespecialiseerde & oncologische pedicure,
voetreflexologie & gelaatsverzorgingen
www.pedicure-elly.be

Pedicure
Basis pedicure
Over de behandeling:
Desinfecteren, knippen van de nagels, nagelomgeving reinigen, overtollige eelt en likdoorns
verwijderen, behandelen kloven. Afsluitend met scrubbehandeling, warme kompresdoek en
voetcrème.
Ingegroeide nagel / tunnelnagel behandelen:
- Met podofix beugel (actieve plakbeugel)
- Met fotopolymerisatie (corrigerende beugel)
- Met composietbeugel voor risicopatienten/ schimmelnagel (passieve beugel)
- Met combipedbeugel
Nagelreconstructie:
Een professioneel concept (wilde pedique plus) waarmee beschadigde, hoornof schimmelnagels gecorrigeerd kunnen worden. Deze gel bevat een zeer 		
effectief antimycotisch component en heeft een antibacteriële werking.
Het wordt aangeraden om na het plaatsen van de nagel door te gaan me 		
behandeling met onze HFLspray en dadi-oil.

33,00 €

+ 24,00 €
+ 37,00 €
+ 20,00 €
+ 29,50 €
+ 17,00 € per nagel

Kleine deelbehandeling
Enkel het verwijderen van likdoorn of ingegroeide nagel (duur: 15 min.)

20,00 €

Pedicure & lakken

39,00 €

Pedicure & gellak

50,00 €

Spa Pedicure Paraffine
Een paraffinepakking is een zeer verzorgende en verzachtende pakking voor uw voeten.
Heerlijk zachte voeten zijn het resultaat! Een pakking met warme paraffine zorgt voor
een diepe hydratatie in de huid en is een aanrader voor mensen die last hebben van
droge voeten, kloven, eelt, wintertenen en koude voeten. Vanzelfsprekend is een
paraffinebehandeling ook aan te bevelen als u uw voeten lekker wilt verwennen! De
behandeling bestaat uit een pedicure met voedend masker. Op dit masker wordt de
paraffine aangebracht d.m.v. een spray. De voeten worden 15 minuten warm ingepakt,
daarna wordt de pakking verwijderd en volgt een eenvoudige massage (10 min.).

Voetreflexologie
Voetreflexologie is een aangename methode om je gezondheid te bevorderen.
Het is een drukpuntmassage waarbij druk wordt uitgeoefend op zones in de
voet. Door de massage wordt het lichaam tot rust gebracht en bij blokkades
kan dit een stimulerende werking hebben waardoor pijn kan verminderen.
50 minuten | 45,00 €
Pedicure & voetreflexologie | 75,00 €

50,00 €

Manicure
Basis manicure
Over de behandeling:
vijlen, nagelriemen verzorgen, scrub, handbadje, polijsten in hoogglans en handcrème.

22,00 €

Manicure & lakken
Lakken met basislaag, 2 laagjes kleur en toplaag

27,00 €

Gellak met rubber base van Abstract
Rubber base is een flexibele gel die gebruikt wordt om je natuurlijke nagel te
versterken. Ideaal voor nagelbijters. Meestal blijft dit 3 à 4 weken mooi,
afhankelijk van hoe snel je nagels groeien.

35,00 €

Epilatie gelaat
Je kan bij mij terecht voor epilatie van het gelaat met filmhars.
Epilatie wenkbrauwen
Epilatie bovenlip
Epilatie wenkbrauwen + bovenlip
Epilatie volledig gelaat

Wimpers & wenkbrauwen
Kleuren wimpers
Kleuren wenkbrauwen
Kleuren wimpers & wenkbrauwen

8,00 €
8,00 €
13,00 €
18,00 €

13,50 €
13,50 €
22,00 €

Gelaatsverzorgingen
“PUURR” de naam zegt het al: pure producten. De Puurr producten zijn 97% tot 100% natuurlijk.
De gehele lijn is vrij van Parabenen, Pegs, Sulfaten, Siliconen, Microplastics en allergenen uit Parfum.

Care basis gelaatsverzorging
Basis gelaatsverzorging aangepast aan uw huidconditie: (ook voor de man)
Reiniging met Konnyaku sponsje, scrub met pads, epilatie wenkbrauwen en bovenlip,
gelaatsmassage (20 minuten), masker aangepast aan uw huid, serum en dagcrème
in combinatie met een pedicure behandeling (= extra voetmasker en 		
voetmassage)
- combi met pedicure
- combi met pedicure en lakken
- combi met pedicure en gellak

Expert gelaatsverzorging
Voor de oudere huid met o.a. de anti-rimpel peptide.
Reiniging met Konnaya sponsje, scrubbooster met pads, ACID PEEL met hoofdmassage,
epitlatie wenkbrauwen en bovenlip, gelaatsmassage (20 minuten) gestart met de
bindweefselrollers, intense masker met extra serum aangepast aan uw huid, serum en
dagcrème
in combinatie met een pedicure behandeling (= extra voetmasker en 		
voetmassage)
- combi met pedicure
- combi met pedicure en lakken
- combi met pedicure en gellak

Mini gelaatsverzorging
Nood aan een frisse, snelle reiniging! Dan is de mini verzorging de perfecte oplossing
Reiniging met Konnyaku sponsje, scrub met pads, masker en massage in 1 (10 minuten),
dagcrème

59,00 €

86,00€
92,00€
104,00€

74,00 €

101,00€
107,00€
119,00€

41,00 €

Puurr verkoop
De gehele lijn is vrij van Parabenen, Pegs, Sulfaten, Siliconen en allergenen uit
Parfums.
CARE = deze producten bevatten werkstoffen voor hydratatie, anti-aging en
huidvernieuwing, onderverdeeld in lijnen voor verschillende huidtypes
EXPERT = deze lijn maakt gebruik van bijzondere werkstoffen zoals bijvoorbeeld
het Acetyl-Hexapeptide-8 wat een effectieve spierontspanner is die zorgt voor een
gladdere huid, zonder botoxinjecties. Speciaal voor de oudere huid.

REINIGING
- CARE cleansing mousse: een zachte hydraterende reinigingsmousse met een
heerlijke geur van Aloë-Vera en groene thee.
- CARE nourishing cleansing milk: voedende reinigingsmelk op crèmebasis

8,50 € / 30 ml
20,95 € / 200 ml

- EXPERT cleansing vitamine oil: zachte reiniging op oliebasis, die de huid 		
verzacht, hydrateert en elastisch houdt

8,05 € / 30 ml
28,35 € / 250 ml

- Konnyaku spons: is een zachte en heerlijke spons, die gebruikt wordt voor
de dagelijkse reiniging van de huid. De spons is gemaakt van de vezels van
de Konjac wortel en heeft een hoog gehalte aan vitaminen, mineralen en 		
aminozuren. Je kan de sponsjes na gebruik reinigen door ze 5 min in kokend
water te leggen. Er zijn 2 soorten, de witte werkt voedend en hydraterend, de
groene zuivert de huid tot diep in de poriën.
SCRUB

- CARE calming scrub: gezichtspeeling voor een gehydrateerde huid
- CARE purifying Exfoliant lotion: een peeling in de vorm van een lotion voor
dagelijks gebruik die overtollig talg en onzuiverheden verwijdert

TONIC / LOTION
- CARE Nourishing lotion: een heerlijk verzachtende lotion waardoor uw huid
er niet langer dof en futloos uitziet
- EXPERT TONIC: een tonic die de huid verfrist en rimpelvroming helpt 		
vertragen. Gebruik 2x na de reiniging over de huid aanbrengen met een watje
en laten drogen
SERUM

10,95 € / 50 ml
18,75 € / 150 ml

- CARE Calming serum: bevat werkstoffen die ondersteunen in het 		
verminderen en verzachten van roodheden
- CARE WAKE-UP serum: dit krachtig ochtendserum geeft de huid een boost.
Uw huid is wakker en straalt.
- EXPERT Fading serum: het serum met de beste anti-rimpel werking
- Hyaluron concentraat: droogte rimpels en huid
- Anti-Age Comlex serum: een voedende laag onder je dagcrème

9,30 €

18,50 € / 50 ml
8,30 € / 30 ml

8,50 € / 30 ml
20,95 € / 200 ml
8,60 € / 30 ml
32,40 € / 250 ml

20,35 € / 30 ml
24,95 € / 30 ml
28,35 € / 30 ml
33,90 € / 30 ml
20,25 € / 30 ml

DAG EN NACHTCRÈME
- CARE Calming D&N crème: verzachtende, kalmerende en hydraterende dag en
nachtcrème speciaal voor de rode en onrustige huid

21,50 € / 50 ml

- CARE Moisturizing D&N crème : speciaal voor de jonge en vochtarme huid

18,95 € / 50 ml

- CARE Purifying D&N crème : reguleert de aanmaak van talg, zorgt voor 		
een schone en zuivere huid ( is de huid verbetert, stap dan over op bijvoorbeeld
de Moisturizing

18,95 € / 50 ml

- CARE WAKE_UP DAGCREME : doet de huid ontwaken. Voedt en beschermt
optimaal

24,95 € / 50 ml

- CARE anti-age D&N crème : beginnende ouder wordende huid, helpt 		
rimpelvorming te vertragen

22,50 € / 50 ml

- EXPERT Fading crème : de huidstructuur verfijnd, geeft optimale voeding
voor de ouder wordende huid. Stimuleert collageenproductie, verbetert de 		
celreparatie, bestrijdt pigmentvlekken

42,95 € / 50 ml

- EXPERT Protection crème : 100% natuurlijke zonbescherming. Een 		
vocht inbrengende, voedende crème die eventueel gemengd kan worden met
de foundationpoeder

22,25 € / 50 ml

PUURR NACHTRITUEEL
Huid reinigen
Hyaluron concentraat inmasseren in een stevige opwaartse beweging in de huid,
eventueel met de massagerollers.
Breng daarna de Intense Facial Oil aan, (dit mag elke avond). GEEN nachtcrème meer.

- Volledige set = hyaluron, Oil en rollers
- Volledige set zonder rollers

60,45 €
44,50 €

PUURR SPA
Huidverzorging in verschillende heerlijke geuren:
CHI = zachte exotische geur van Lotus Cherry met een vleugje amandel
BAMBOO = een groene en verfrissende geur! U waant zich direct in een bamboobos
FRISS = frisse geur van Limoengras en Mint. Verkwikkend voor geest en lichaam
SHEN = zachte verleidelijke geur van Vanille en Roos
- BODY doucheschuim

13,50 € / 150 ml

- BODY butter

19,95 € / 250 ml

- ideaal als geschenksetset in een luxedoos

33,45 € / doos

PUURR FEET
Krachtige voetcrèmes met heilzame natuurextracten
- FEET CREAM = crème met Kamfer, Tijm, Eucalyptus, Rozemarijn, Menthol,
Lavendel, Ciroengras en tea tree
- FEET SMOOTH = vermindert eelt op de voeten

17,15 € / 150 ml
13,60 € / 100 ml

- FEET COOL = voor het verzorgen van vermoeide, ontsierde en gevoelige huid
van de benen en voeten

17,15 € / 150 ml

- FEET FRESH = Krachtige spray die anti-bacterieel, verfrissend en verzorgend
werkt. Gaat transpiratie en zweetgeur tegen

10,35 € / 100 ml
spray

Voor een voetbad zijn de magnesium flakes een alternatief (zie verder)

PUURR MAGNESIUM
Wil je tot op hoge leeftijd een gezond hart en een stralende huid, dan heb je extra
magnesium nodig.

- Ontspant spieren en bloedvaten
- Versoepelt gewrichten
- Verbetert de nachtrust
- Geeft energie en uithoudingsvermogen
- Verzacht de huid
- Voorkomt verkalking
- Versterkt botten
- Eerste hulp bij spierkrampen : spierkrampen ontstaan door een gebrek aan
magnesium en een toename van calcium in de spieren. Magnesium ontzuurt
spercellen na een intensieve training. Via de huid wordt de magnesium snel en
diep in de cellen opgenomen.
- 125gr in 3 liter voor een voetbad en in het ligbad ongeveer 800gr
Magnesiumvlokken (Ook verschillende soorten magnesiumolie te verkrijgen voor lokaal
te behandelen)
Magnesium deo roller (de basis is magnesiumolie. Geranium en Salie aroma olie
verminderen overmatig zweten. De Yang Yang olie geeft deze deo een zachte geur)

39,95 € / 4 kg

8,95 € / 10 ml

PUURR MAKE-UP
Minerale make-up op een 100% natuurlijke basis. De
natuurlijke mineralen foundations geven een SPF 15
dekking en bevatten alleen, pure, geplette mineralen.
U kunt uw favoriete crème met minerale make-up
gebruiken, maar wacht tot het is geabsorbeerd. Klein
beetje poeder in de deksel en dan met de borstel
draaien, tik het teveel aan poeder af. Werk in dunne
laagjes met ronddraaiende bewegingen. Na ongeveer
10 minuten ziet u pas het natuurlijke effect, omdat de
poeder door de warmte van de huid versmelt. Reinig je
borstel met de Care cleansing mousse

- Foundation poeder
- Oogschaduws
- Oogpotlood
- Eyeliner poeder
- Mascara
- Lipgloss
- Lipstick
- Foundationborstel klein
- Foundationborstel groot

LIPCARE
- Vitamine E en Calendula geeft zelfs de meest gevoelige lippen op een 		
natuurlijke wijze de verzorging en bescherming die ze zo nodig hebben

17,75 €
10,95 €
23,90 €
10,95 €
21,50 €
19,50 €
24,40 €
12,25 €
20,50 €

6,95 €

This is us
Omdat geuren en producten heel persoolijk zijn hebben we ook het nieuwe merk
“this is us” in het assortiment.

THIS IS PURE
Een HANDZEEP met een mild parfum van roze peper en jasmijn. Een mix van actieve,
verzachtende en verzorgende ingrediënten zorgt ervoor dat je je handen zo vaak kan
wassen als nodig zonder ze uit te drogen.
THIS IS SMOOTH
Een HANDCREME eveneens met het milde parfum van roze peper en jasmijn is een
pure luxe voor jouw handen. Trekt snel in de huid zonder een kleverig gevoel achter te
laten.

16,95 € / 300 ml

10,95 € / 75 ml

THIS IS FRESH
Een diepvoedende DOUCHEGEL met het parfum van roze peper en jasmijn, bevat
geen minerale oliën maar glycerine dat ervoor zorgt dat je huid niet uitdroogt

19,95 € / 300 ml

THIS IS SOFT
Een LICHAAMSCREME waarmee je jouw huid elke dag kan verwennen, diep hydrateert
en zijdezacht maakt.

25,95 € / 300 ml

THIS IS SOFT MOUSSE
Een MOUSSE met een heerlijke geur op basis van tuberoos, jasmijn en zwarte bessen.
Trekt snel in zonder plakkerig gevoel

19,95 € / 200 ml

THIS IS SWEET
Een SOS-CREME voor het hele gezin. Deze veelzijdige crème geeft snel verlichting bij
zonnebrand, insectenbeten en jeuk. Verzacht en kalmeert geirriteerde en rode huid,
droge psoriasis en eczema, schrale of gesprongen huid en kleine kloofjes, geprikkelde
huid na ontharing ...

19,95 € / 75 ml
46,95 € / 200 ml

THIS IS SUN face cream
Een zonnecrème voor het gelaat met een zeer hoge factor SPF50+

36,95 € / 50 ml

THIS IS SUN body cream
Een zonnecrème voor het lichaam met een zeer hoge factor SPF50+

32,95 € / 200 ml

THIS IS SUN body spray
Zonnebescherming in sprayvorm met een hoge factor SPF30

28,95 € / 200 ml

Pedicure | Manicure | Gelaatsverzorgingen | Epilatie | Wimpers & wenkbrauwen

Geef eens
een cadeaubon!
Deze behandelingen zijn ook
perfect als geschenk! Want
wie krijgt er nu niet graag
wat me-time cadeau? Vraag
naar onze cadeaubonnen!

Pedicure en meer...
Vogelzangstraat 40
2222 Itegem
BE 0863.098.476

Terugbetalingen
ziekenfonds
Sommige ziekenfondsen
voorzien een terugbetaling
voor voetverzorging. Vraag
meer informatie bij jouw
ziekenfonds.

Enkel op afspraak
T 0491 87 21 54
elly.pedicure@gmail.com
www.pedicure-elly.be

Belgische Vereniging
voor Voetverzorgers
Ik ben aangesloten bij de
Belgische Vereniging voor
Voetverzorgers en volg
regelmatig bijscholingen om
op de hoogte te blijven van
alle nieuwe technieken.

Volg mij op Facebook
 Pedicure Elly
Prijzen geldig vanaf 1 januari 2023.

