
Nieuw bij Mooi Onder Een Kap

Nagel styliste Sharona

Onze top 3 aan behandelingen zijn:

Sharona is een 
enthousiaste dame die 
er voor zorgt dat 
iedereen met verzorgde 
handen en gekleurde 
nagels de deur uit gaat.

Biab verstevigings 
Treatment: 
(Overlay) versteviging 
van de natuurlijke nagel 
zonder verlenging incl. mini 
manicure. 
Biab naturel behandeling:  
€60 tijdsduur +/_90 min 
Biab kleurlak behandeling:  
€65 tijdsduur +/-120min
Wilt u graag een verlenging 
van de nagels dan kan dit 
ook: Polygel & BIAB kleurlak 
behandeling   
€90 Duur: +/-150 min

Voor de prijzen van de nabehandelingen kijk op onze site:  
mooiondereenkap.nl/nagelstyliste

Rubberbase Treatment:
Rubberbase treatment  incl 
mini manicure
€45  tijdsduur +/_60 min
Rubberbase is een 
nieuwe generatie flexibele 
gel dat gebruikt wordt om 
de natuurlijke korte nagel te 
verstevigen. (Een betere en 
sterkere versie van het 
vroegere gellak systeem)

Manicure:
• Goed verzorgde handen 

en nagels zijn blikvangers
• Mooi in vorm gevijlde 

nagels
• Verzorgen van de 

nagelriemen
• Een handenbad, peeling, 

parrafine verzorging.
• Manicurebehandeling 

duurt 45 minuten €32,50 
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De voordelen van  
The Gel in a Bottle:
• Vegan
• Wordt niet op dieren 

getest en er wordt geen 
gebruik gemaakt van 
dierlijke producten.

• Hoge pigmentatie voor 
een uitstekende deking.

• Extreme hoogglans
• Houdbaarheid is 3 tot 4  

weken! (Bij juiste nazorg)
• Gifvrij, dus GEEN 

formaldehyde, dibutyl, 
phthalate, toluene, hars 
en kamfer.

Welke kunstnagelbehandelingen hebben wij?
Biab van The gel in a bottle, zorgt voor meer stevigheid dan de 
rubberbasetreatment en is geschikt voor bijvoorbeeld nagelbijters, 
of zwakkere nagels.
Poly gel: 
• Een product wat het beste van 2 werelden combineert; 
• De hardheid en verwerkbaarheid van acryl met de flexibiliteit 

van gel. 
• Polygel is net als de andere gels geurloos, in tegenstelling tot 

acryl waarbij sterke luchtdampen vrijkomen.
• En zeker niet onbelangrijk: Polygel is hypoallergeen! Degenen 

die in het verleden allergisch waren voor acryl of gel kunnen nu 
ook mooie kunstnagels dragen!

Hygiene: 
We werken bij elke klant 
met een nieuwe vijl

Duo behandeling

Coupons

Nagel check up

€50 voor 
2 personen

Kom samen met je 
vriendin, familielid of 
collega voor een heerlijke 
manicure behandeling.

Twijfel jij welke behandeling je moet 
kiezen voor je nagelversteviging? Laat je 
dan eerst goed adviseren. Samen kijken 
wij wat er bij jou past. Bij het boeken  
van een behandeling en  
inleveren van deze bon  
ontvang je 25% korting.


