
                    Prijslijst 

 
Bosuillaan 58 

Bilthoven 
 

06 24 78 28 07                                                                                        
                                        

welkom@looking-great.nl 
www.looking-great.nl   

 

 

Gelaatsbehandelingen:         Vanaf: 

Standaard Behandeling  (±50 min)        € 63,00 

Behandeling van het gezicht: Bestaat uit een reiniging, peeling, massage,  

masker en een dagverzorging. Incl. epileren.   

 

  

Renaissance Behandeling  (±80min)         € 86,00 
Behandeling van het gezicht: Producten met hoge concentraten aan werkstoffen.  

Incl. epileren en eventueel verven en harsen.   

 

Harsen (alleen bij een behandeling): 

Bovenlip of kin          € 10,00 

Bovenlip en kin           € 19,00 
 

 

Overige behandelingen (alleen bij een behandeling): 

Wimpers of wenkbrauwen verven         € 15,00 

Wimpers en wenkbrauwen verven       € 25,00 

Wenkbrauwen epileren          € 15,00                                                    

 

Make-up: 

Make-up Behandeling (±30 min)           € 40,00 
Het aanbrengen van een uitgebreide make-up of een make-up advies  
 

 

Massages: 

Lichaamsmassage (±30 min)         € 41,50   
Keuze uit:     -  De rug, nek en schouders                 

     -  De voeten en onderbenen  

 

  



                    Prijslijst 
 

 
Openingstijden:  

Woensdag & donderdag: 9.00 – 18.00 
Voor afspraken of vragen, graag telefonisch of via Whatsapp contact opnemen.  

 
Algemene voorwaarden: 

Mocht u om wat voor reden dan ook verhinderd zijn en kunt u de afspraak niet  
nakomen, kan deze tot 24 uur van te voren kosteloos worden gewijzigd.  

Bij een te late afzegging wordt er 50% van de behandelingskosten in rekening gebracht. Wanneer er 
helemaal geen afzegging plaatsvindt, worden de volledige behandelkosten in rekening gebracht. 

  
Prijswijzigingen voorbehouden.  
Ingangsdatum: 1 januari 2023 

 

Manicure:             Vanaf:  
Manicure (max 45 min)           € 44,50 
Behandeling van de handen: Vijlen van de nagels, een nagelriemolie,  
het knippen van velletjes, een oliebadje en het polijsten van de nagels   
  

Manicure incl. Lakken (max 60 min)        € 50,00 
Behandeling van de handen: Manicurebehandeling, incl. één laag basislak,  
twee lagen kleurlak  
 

 

Pedicure : 
Door gediplomeerd Medisch pedicure. 
 
Pedicure 1e behandeling  (max 50 min)        € 50,00 
Behandeling van de voeten: Nagels knippen+ afwerken, eelt verwijderen  
en incrèmen van de voeten. Incl. kennismaking en invullen klantenkaart   
Eventuele extra’s (bijv. nagels lakken) zijn er los bij te kiezen. 
 
 

Pedicure (max 40 min)           € 44,50 
Behandeling van de voeten: nagels knippen+afwerken, eelt verwijderen en incrèmen  
 
 

Pedicure Deelbehandeling (max 25 min)          € 34,00 
Deelbehandeling voor een likdoorn/ingroeiende nagel of ander probleem.  

 
Nagels Lakken, na pedicure behandeling         €   6,50 
Lak bestaat uit; één laag basislak, twee lagen kleurlak. 
U kunt uw eigen lak meebrengen, of een flesje lak aanschaffen. 
Graag slippers meebrengen, voor het drogen van de lak. 
 
 
Pedicure voor de Diabetische of Reumatische voet 
Screening              € 20,00 
Verplicht bij de eerste behandeling van de Diabetische of Reumatische voet.  
Onderzoek om op de hoogte te zijn  van de status van de voeten. 
 
 

Pedicure behandeling (max 40 min)        € 46,50 
Behandeling van de reumatische, diabetische of overige risico voet:  
Nagels knippen+afwerken, eelt verwijderen en incrèmen van de voeten .  
U ontvangt een factuur die u kunt insturen naar de zorgverzekering.  
 

Niet medisch noodzakelijke zorg          € 17,50 
Aanvullende behandeling, naast de vergoeding van de medisch noodzakelijke zorg.                        
Dit aanvullende gedeelte wordt niet vergoed door de verzekering.  
Prijs afhankelijk van het zorgprofiel.  


