Prijslijst voetverzorging 2022
€

Intake

5,00

Specialistische technieken vinden vrijwel altijd plaats als vervolg op een behandeling.
Een intake heeft dus al plaatsgevonden. Indien dit niet het geval is, wordt alsnog
een intake afgenomen. Dit geldt ook voor deel- en/of wratbehandelingen.

Complete voetbehandeling

Orthese

- Standaard

€

43,00

- 1e Behandeling en behandeling na meer dan 3 maanden

€

45,00

- Deelbehandeling voor behandelen ingroeiende nagel

€

28,00

- Deelbehandeling voor behandelen mycosenagel

€

28,00

- Deelbehandeling voor verwijderen likdoorn

€

28,00

- Nabehandeling/controle

€

18,50

€

25,50

€

25,00

€

22,50

€

18,75

Op maat gemaakte anti-druk van siliconenmateriaal

Nagelbeugeltechniek
Voor het corrigeren van sterk rond gegroeide
of ingroeiende nagels
Nagelreparatie
Nagelreparatie met gel of acryl

v.a.

Schimmeldiagnostiek

Diagnose wordt gesteld door Universitair Medisch Centrum St Radboud, Nijmegen.

Wratbehandeling met de CryoPen
- Behandeling

€

- Extra ampul

€

6,00

- Behandeling incl. verwijderen van eelt

€

25,00

€

40,00

€

40,00

€

5,00

- Nagels lakken

€

11,00

- Nagellak verwijderen

€

3,00

€

25,00

20,00

Alle behandelingen en producten
op basis van aromatherapie

NCM gellak behandeling voor de natuurlijke nagel van de voeten
- French pedicure of full color, los
- French pedicure of full color met nail art

v.a.

- Gellak verwijderen

2022

(dit wordt niet in rekening gebracht bij nieuw opzetten).

Chinflex voetmassage

Claudia C. Popkema-Ubacht
Van Schijndel Schoenen, Schoutenstraat 14, 1211 BM Hilversum
Tel.: 035-533 72 55 of 06-16 78 06 51

● Website: www.lambiance-hilversum.nl

Ontspannende en vitaliteit bevorderende voetmassage

Andere prijzen op aanvraag.

AGB code: 9600 5455 Praktijk AGB code: 9655613 KRP nr.: 2448
KvK: 32066647
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Behandeling volgens afspraak.
Voor behandelingen welke niet 24 uur van tevoren zijn afgezegd
worden de gehele behandelingskosten in rekening gebracht.

● E-mail: info@ lambiance-hilversum.nl

● BTW: NL001973014B58

Lid Provoet, nr.: 9249

● Medisch pedicure

Aangenaam!
Mijn naam is Claudia Popkema. Sinds 1987
ben ik gediplomeerd schoonheidsspecialiste
en daarnaast vanaf 1997 gediplomeerd
pedicure. In september 2012 ben ik
geslaagd voor de opleiding van Medisch
Pedicure.
Naast mijn werk in mijn praktijk l’Ambiance
en bij Van Schijndel schoenen ben ik
werkzaam bij Rocas Opleidingen als docent
voor modules van de opleiding Medisch
Pedicure.

Mijn specialisaties
Mijn belangrijkste specialisaties
zijn het behandelen van de
diabetische, reumatische en
overige risicovoeten; voeten
welke u mogelijk recht geven
op vergoeding van uw zorgverzekeraar.

Zekerheid
Verder ben ik lid van de
brancheorganisatie voor de
voetverzorging ‘Provoet’ en al
vanaf 1 januari 2009 is mijn
praktijk geregistreerd in het
KwaliteitsRegister voor
Pedicures(KRP).

Tot ziens bij l’Ambiance
huid- en voetverzorgingsstudio!
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Voetverzorging
Voorkom voetklachten door regelmatig onderhoud!
Slechts een kwart van alle Nederlanders laat geregeld hun
voeten verzorgen. En dat, terwijl we dit deel van ons lichaam
toch erg zwaar belasten! Uw voeten verdienen dan ook
extra aandacht!
Een vakbekwame pedicure, aangesloten bij brancheorganisatie
ProVoet, kan pijnlijke voeten
makkelijk voorkomen of verhelpen. Daar krijgen uw voeten de
behandeling die ze verdienen.

Complete voetbehandeling
Deze behandeling bestaat uit:
● intensieve reiniging van de nagelomgeving
● eventuele correctie van verdikte nagels
● knippen van de nagels
● polijsten van de nagels
● verwijderen van overtollige eeltvorming
● verwijderen van likdoorns
● napolijsten van eeltlocaties
● korte circulatie-bevorderende massage van de voeten
met een verzorgende crème
Verzorgde nagels
Tevens ben ik gespecialiseerd in nagelreparatie met gel of
acryl voor gespleten en beschadigde nagels en in nagelbeugeltechniek voor ingroeiende
nagels.
Ook kunt u voor het lakken van
de nagels bij mij terecht.
Wie voor langere tijd mooi verzorgde nagels wil zonder dat de
natuurlijke nagels worden aangetast kan kiezen voor de gellak
behandeling van NCM. Deze
gellak blijft, op de voeten, 6 tot 8 weken mooi zitten en is
beschikbaar in meerdere kleuren en French Pedicure.
Cryotherapie
De CryoPen, gebaseerd op Cryotherapie (bevriezen), verwijdert
snel, effectief en op de millimeter nauwkeurig voetwratten.
Geen huidbeschadiging, vrijwel
pijnloos en ook geschikt voor
kinderen.

U bent bij mij,
gediplomeerd
medisch pedicure,
in vertrouwde handen.
Hebt u diabetes, reuma
of andere risicovoeten,
dan kunnen de kosten
door uw zorgverzekeraar mogelijk
worden vergoed .
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Welkom bij l'Ambiance huid- en voetverzorgingsstudio

3

