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Nagel- en handverzorging 
 

Acryl- of UV-Gelbehandeling 
(Kunstnagels naturel)  
Nieuwe set (verlenging) € 73,50 
 

Natuurlijke nagelversteviging € 67,50 
 

Nabehandeling van kunstnagels  
die niet door Nails by Mehtap  

zijn gezet   € 56,50 
 
 

Nabehandeling naturel 
6 weken   € 55,50 
5 weken   € 50,50 

4 weken   € 45,50 
3 weken   € 40,50 

2 weken   € 35,50 
 

BIAB (Builder In A Bottle) 
Verlenging naturel  € 63,00 
Verlenging i.c.m. Gelpolish € 68,00 

 
Versteviging naturel  € 53,00 

Versteviging i.c.m. Gelpolish € 58,00 

 
Nabehandeling naturel  € 43,00 

Nabehandeling i.c.m. Gelpolish € 48,00 
 

Gelpolish (op natuurlijke nagels) 
(incl. mini manicure en GRATIS verwijderen) 
Kleur    € 38,00 

French    € 40,00 
 

Vijlen lakken op kunstnagels € 24,00 
 

Design   meerprijs 
Gelpolish op kunstnagels  €  8,50 
 

Babyboom   €  9,50 
 

Cover dekking (nagelbedverlenging)  €  7,50 

 
Full Design op tien nagels €10,00 

 
Folie / pigmenten  €  1,50 

Steentje per stuk  €  1,00  
 
Stempel / sticker / kleur / glitter 

Tien nagels   €  7,50 

Eén nagel   €  3,50 
Nail-art 

Tien nagels   €  9,50 

Eén nagel   €  4,50 

 
 

 
 
Teennagels 
(incl. mini pedicure) 
Acryl    € 43,00 
BIAB     € 41,00 

Gelpolish   € 40,00 
Nagellak   € 26,00 
 

Verwijderen 

Acryl verwijderen  € 26,00 

BIAB verwijderen  € 24,00 

Gelpolish verwijderen € 16,00 
 

Nagelreparatie  
- Acryl    €  7,00 
- BIAB    €  7,00 

- GELPOLISH   €  5,00 
- Nagellak   €  4,00 
 

Mini Manicure  € 26,00 
(nagelriemen losmaken (eventueel losse velletjes 
verwijderen), nagels vijlen, polijsten en lakken, 
nagelriemen verzorgen met CutiSoft™) 
 

Spa Manicure   € 36,00 

(nagelriemen losmaken, (eventueel losse velletjes 
verwijderen), nagels vijlen, polijsten en lakken, 
manicurebad voor nagels en nagelriemen, handen 
scrubben, handmasker, (paraffinepakking op aanvraag), 
handmassage, nagelriemen verzorgen met CutiSoft™) 

 

Los 

Paraffinepakking  €  12,00 

Handscrub   €  10,00 
Handmasker   €  10,00 
Handmassage  €  10,00 
 

Nagellak (incl. mini manicure) 
(Hand- of teennagels) 
Eén kleur   € 25,00 

Meer kleuren / French manicure € 28,00 
 

• Gemaakte afspraken dienen 24 
uur van te voren geannuleerd te 

worden, anders wordt er € 15,- 
in rekening gebracht. 

 
• Bij nabehandelingen: een deel 

van een week geldt als een volle 
week. 

 
• Betalingen uitsluitend contant. 

 
• In geval van een behandeling van 

nagels langer dan 100%, komt er 
boven de behandelingskosten 
10% bij. 
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