
Arrangementen
Tijdens deze leuke workshop geef je elkaar 
een manicure met mooi gelakte nagels, dit 
onder begeleiding van een O.P.I. specialiste en 
onder het genot van een hapje en een drankje.
Vanaf 4 personen

Eyebrow Wax, Gelcolor Perfect, 
Perfect Look
Willen jullie er fantastisch uitzien tijdens je 
avond uit? Perfecte wenkbrauwen, nagels 
en make-up, je avond kan niet meer stuk !

Pure Manicure, Pedi 40 min. 
met massage en lakken
Heerlijke combinatie van handen, 
voeten en gezellig bijkletsen. ;)

Pedi 40 min. of Happy Feet, 
Spoiled Manicure
Het arrangement voor moeder en dochter 
(t/m 18 jaar). Kom gezellig samen je 
handen en voeten laten verzorgen.

Aroma Touch, Quick Manicure, Happy 
Feet met scrub & masker of Pedi 50 min.
Zin in een dagje met de meiden? Kom dan 
genieten van een heerlijke gezichtsbehandeling, 
hand- en voetverzorging.

Zen Treatment of Skin Boost, 
Relax Massage, Pedi 40 min.
Ben jij toe aan “Quality time” met je beste 
vrien      din of partner? Kom dan samen genieten 
van dit heerlijke arrangement.

DE ARRANGEMENTEN OP DEZE PAGINA ZIJN VANAF 2 PERSONEN OF MEER.

MANICURE WORKSHOP €45.00 p.p.

CHICKS ON A MISSION €85.50 p.p.

DON’T TELL DADDY €65.50 p.p.

GOSSIP TIME €96.50 p.p.

GIRLS DAY OUT €122.00 p.p.

QUALITY TIME  €139.00 p.p.

Een heerlijk verwenmoment helemaal voor jezelf alleen of juist gezellig met een 
vriend of vriendin! Kan je niet kiezen tussen al dit lekkers? 

Laat je dan adviseren door een Pure specialiste.
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Basic Treatment, Eyebrow Wax,
Gelcolor Perfect, Happy Feet met lakken
Belangrijke afspraak? Bij dit arrangement is
overal aan gedacht. Indien u meteen door wilt 
naar de afspraak, kunt u de Perfect Look
eraan toevoegen.

Proefmake-up, Bruidsmake-up, 
Aroma Touch, Pure Feet 
Voor de aanstaande bruid een compleet pak-
ket om er fantastisch en stralend uit te zien op 
de dag van je leven!

Tiny Feet, Mini Manicure 
en Quick facial (t/m 16 jaar)
Speciaal voor de dame in de dop een heerlijke 
mini facial. Tijdens de hand- en voetbehandeling 
worden de nageltjes gelakt met een mooie kleur. 
Welke Prinses wordt hier nou niet gelukkig van..?

Zen Treatment, Pure Feet, 
Relaxmassage
Alles wat een vrouw nodig heeft: Heerlijke 
gezichtsbehandeling met Indiase hoofdhuid-
massage, luxe pedicure en een ontspannende 
lichaamsmassage.

Indian Head Massage, 
Happy Feet & Foot Massage
Een heerlijk arrangement voor alle moeders en 
mama’s in spé. Me-time is heel belangrijk om 
je batterij weer even op te laden.

Men-a-cure, Skin Boost, Pedi 40 min.
Speciaal voor de mannen! Na de oppeppen-
de gezichtsbehandeling worden de handen 
en voeten verzorgd.
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Pure Treatment, Relax Massage, 
Pure Feet, Pure Manicure
Pure waanzin… Het allerbeste wat Pure 
te bieden heeft in één arrangement. 

Tip To Toe, Color Dip
Na de heerlijke massage behandeling loopt u 
ontspannen en met perfect gelakte hand- en 
teen nagels de deur uit.

PURE MADNESS €229.00

FIRST DATE €131.50

WHAT A GIRL NEEDS  €158.00

LITTLE PRINCESS     €69.50

MOM-ME-TIME     €75.00

LET’S GET MARRIED  €189.00

HAPPY BUDDHA €118.00

MEN’S HEALTH      €109.00

Age Repair, Rugmassage,  
Spoiled Manicure, Pedi 40 min.
Letterlijk van top tot teen verzorgd en met je 
hoofd in de zevende hemel!

7TH HEAVEN  €176.00

Basic Treatment, Eyebrow Wax, 
Quick Manicure 
Heb je geen tijd, maar wil je er toch netjes 
uitzien?! In een korte gezichtsbehandeling rei-
nigen   we je huid, epileren de wenkbrauwen en 
zorgen dat je handen er weer verzorgd uitzien!

S.O.S TREATMENT    €80.00


