Prijslijst pedicure
Basis Voetverzorging







30,00 euro

Desinfecteren van de voeten
Nagelomgeving reinigen (handmatig/machinaal)
Knippen van nagels
Verwijderen van oppervlakkig eelt
Desinfecteren voeten na behandeling
Afgerond met een voeten creme naar keuze.

Luxe voetverzorging

37,50 euro

 Desinfecteren van de voeten
 Nagelomgeving reinigen (handmatig/ machinaal)
 Knippen van nagels
 Verwijderen van oppervlakkig eelt
 Verwijderen van een eventuele 1 likdoorn of een ingroeiende teennagels
 Desinfecteren voeten na de behandeling
 Naar keuze kan de voetverzorging afgesloten worden met ;
Een heerlijke voeten scrub behandeling
Of
Een ontspannende voetmassage met een olie op natuurlijke basis naar keuze.
Tijdsduur ongeveer 10 min

Medische voet
Voor de diabetisch reuma/ risicovoet zal bij het eerste gesprek altijd een anamnese
worden afgenomen.
Voor dit eerste uitgebreide onderzoek + behandeling + voorlichting en daarbij een
mogelijke verwijzing naar podotherapeuten, huisartsen of/ en andere partners waar
wij mee samen werken, betaald u voor de eerste behandeling: 45,=
Vervolgbehandelingen basis (zie basis pedicure behandeling)
basis diabetisch/ reuma/ risicovoet 30,=

Diabetisch/ reuma/ risico voet
Eerste gesprek voetscreening + behandeling

45,=

Vervolg behandeling (zelfde als basis behandeling)

30,=

Voor alle bijkomende technieken
Specialistische technieken:
Nagelbeugel
Orthese
v.a.
Nagelreparatie/prothese
Antidruktechniek vilt
v.a.

22,50
20,00
22,50
17,50

Deel behandeling/ kleine verrichtingen
Verwijderen van overmatig eelt, likdoornen of kloven
20,00
Behandeling ingroeiende/ ingegroeide-of verdikte nagels (ramshoornnagels) 20,00

Nagels lakken.
Van tevoren vermelden en eigen base- coat en nagellak meenemen.

7,50 euro

Prijslijst massage
30 minuten

45 minuten

Voetreflexmassage

22,50

30,50

Ontspanningsmassage

30,-

45,-

Stonemassage

30,-

45,-

Combi

30 minuten

45 minuten

Massage voet en hoofd

24,50

35,50

Ontspannings/sportmassage

32,00

48,00

33,00

55,00

Achterkant lichaam

Hotstone/ combimassage
Achterkant lichaam

Deze combinatie massage is niet te verdelen in 2 afspraken.

Prijslijst massage Pakket
Volwassene

basis voetverzorging - ontspanningsmassage

60,-

Senioren

basis voetverzorging - voetmassage

45,-

Sporter

sportmassage - hot stone massage

60,-

Werker

hot stone massage - ontspanningsmassage

60,-

In overleg is dit pakket naar de wens van de klant te verdelen in 2 bezoeken.
Wij van Podos Prevent, begrijpen dat massageklanten na hun massage nog even na willen genieten.
Daarom plannen wij standaard, buiten je gereserveerde tijd, een extra kwartier in. Zodat je op alle
gemak kunt aankleden en onder een genot van een kopje koffie/ thee, in onze relax-ruimte, nog na
kan genieten van de heerlijke massage.
De tijd die u kwijt bent met een massage pakket is ruim anderhalf uur.

Voetscreening
Medische voetscreening: reuma en diabetisch voet

20,00 euro

Excl behandeling

Voetscreening voor de sporter

20,00 euro

Excl behandeling

Voetscreening voor de mens met een over/onder belastend werk
Excl behandeling

20,00 euro

