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SHELLAC
Shellac behandeling inclusief polijsten en
knippen van de nagels
Shellac behandeling

€ 47,90
€ 27,95

(U dient met schone, geknipte en gevijlde nagels te komen)
Let op
Shellac of nagellak die niet door Salon Uniek is aangebracht
dient u zelf van de voren te verwijderen.

SPECIALISTISCHE TECHNIEKEN
• Nagelbeugel
• Orthese
(drukontlastend siliconen hulpstukje op maat gemaakt)

• Gelcorrectie / nagelprothese
• Antidruktechniek met vilt
Prijzen in overleg
Niet nagekomen afspraken of afspraken die niet binnen
24 uur zijn afgebeld worden in rekening gebracht.
De kosten hiervoor bedragen €25,* Alle prijzen zijn exclusief eventuele Corona toeslag

OPENINGSTIJDEN
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

09.00 - 21.00
09.00 - 21.00
09.00 - 21.00
09.00 - 21.00
09.00 - 21.00
08.00 - 13.00

www.facebook.com/salonuniek
salon_uniek

Provoet lidnummer 314214
KRP registratienummer 14358
AGB code Tineke 96100515
AGB code Salon Uniek 76088598

info@salonuniek.nl
Plantagelaan 61
3772 MB Barneveld
0342-435454
WhatsApp: 06-39599051
www.salonuniek.nl

EEN VOETZORG MINDER!
MEDISCH PEDICURE

WIE ZIJN WIJ ?
Wij zijn een jong, enthousiast en stijlvol bedrijf.
In onze Uniek ingerichte salon vindt u een trendy kapsalon,
haarwerk-, schoonheids- en een medisch pedicuresalon.

MEDISCH PEDICURE
SPECIALISATIES

INTAKEGESPREK (INDIEN NODIG)

•
•
•
•

• Intakegesprek en korte screening
• (indien medisch noodzakelijk)

Diabetische voet
Reumatische voet
Oncologische voet
Overige risico voet

SPECIALISTISCHE TECHNIEKEN
•
•
•
•

MEDISCH PEDICURE

PRIJSLIJST PEDICURE

Orthese technieken
Nagelbeugel technieken
Nagelreparatie en prothese technieken (met gel)
Antidruk technieken

PEDICUREBEHANDELING
•
•
•
•
•

UITGEBREIDE PEDICUREBEHANDELING

De hoogte van de vergoeding hangt af van hoe u verzekerd
bent. Dit vindt u terug in de polisvoorwaarden van
uw zorgverzekering.

•
•
•
•
•
•
•

PEDICURE:
Salon Uniek is lid van de landelijke brancheorganisatie
ProVoet en is ingeschreven in het Kwaliteitsregister
voor Pedicures (KRP).
Daarnaast heeft Salon Uniek een contract met
RondOm podotherapeuten.

€49,95

Knippen en polijsten van de nagels
Schimmel of verdikte nagels verzorgen
Schoonmaken en verzorgen van de nagelomgeving
Overtollig eelt verwijderen
Likdoorn, ingroeiende nagel of kloven behandelen
Verzorgende crème
Advies

PEDICURE DEELBEHANDELING

PEDICURE

€42,95

Knippen en polijsten van de nagels 
Schoonmaken en verzorgen van de nagelomgeving
Overtollig eelt verwijderen
Verzorgende crème
Tip!
Advies
+ Shellac behandeling (€ 17,95) 
€ 59,95

VERGOEDINGEN

Salon Uniek heeft een contract afgesloten met RondOm
podotherapeuten voor het rechtstreeks declareren van
diabetische voetbehandelingen (mits doorverwezen
door RondOm).

€6,95

Keuze uit:
• Knippen en polijsten van de nagels
• Likdoorn behandelen
• Eelt verwijderen
• Ingroeiende nagel behandelen
• Onderbeen massage

€29,95

