Heb je geen last van je voeten, maar wil je ze lekker verwennen en mooi verzorgen?
Genieten in Bloemendaal
Laat je voeten in een warm voetenbadje zakken, gun ze een massage of laat je nagels lakken.
Niet alleen je onderbenen ontspannen; je hele lichaam gaat ervan in de zen-stand.
De wellnessbank voor een volledige ontspannende cosmetische voetverzorging met OPI is zeer geliefd in Bloemendaal.
Dorette en haar team geven een deskundig productadvies voor de complete verzorging van je voeten en nagels.
Laat ze stralen met de meest fantastische kleuren nagellak. OPI heeft altijd de nieuwe vrolijke kleuren nagellak, maar
belangrijk is dat de lak lang blijft zitten en een fantastische kleurdekking geeft.
In huis een kast vol met de mooiste kleuren OPI nagellakken, Infined Shine lak (Gelcolorlook) en Gelcolor, daarnaast
de nieuwste seizoenscollecties van OPI, zoals nu de Iceland Collectie.
Dorette heeft de nieuwste Pro Spa lijn van OPI in huis voor perfect verzorgde voeten.
De unieke en innovatieve ingrediënten in de Spaproducten, waaronder Cupuaçu boter en Witte Thee staan bekend om hun
intensief voedende eigenschappen en zijn rijk aan antioxidanten, die vrije radicalen bestrijden en de huid beschermen.
Het resultaat: Perfect verzorgde voeten, met een zichtbaar zachtere, egalere en gladdere huid. Je voeten worden verlost van
problemen en geurtjes. Pijnlijke kloven en droge voeten horen tot het verleden.
Alle producten zijn natuurlijk dierproefvrij!
Cosmetische voetverzorging op de wellnessbank à la Dorette
Dorette’s Pedicure Natural
€ 27,50
voetenbad met soothing soak
scrubben van de voeten
knippen nagels, nagelriemen verzorgen en voeden
eelt verwijderen of voetmassage
Dorette’s Pedicure Basic
voetenbad met soothing soak
scrubben van de voeten
vijlen, nagelriemen verzorgen en voeden
verwijderen van eelt
lakken nagels met OPI nagellak in één kleur
Neem je teenslippers mee!

€ 35

Dorette’s Pedicure Basic met OPI nagellak mee nar huis
Neem je teenslippers mee!

€ 47,50

Dorette’s Pedicure de Luxe
€ 60
voetenbad met soothing soak
scrubben van de voeten en een hydraterend masker
knippen en vijlen nagels, verzorgen van de nagelriemen
verwijderen van eelt
voetmassage
lakken nagels met OPI nagellak in één kleur
U krijgt de nagellak waar u mee gelakt wordt t.w.v. € 14,25 mee naar huis!
Neem je teenslippers mee!
Lakken teennagels in één kleur
Lakken teennagels Vinylux of Infined Shine OPI
Gelcolor by OPi voeten
Alleen te boeken in combi met Dorette’s Pedicures
Gelcolor verwijderen
Harsen tenen
Paraffinepakking tijdens pedicurebehandeling

€ 10,00
€ 11,50
€ 29,50
€ 10,00
€ 9,50
€ 12,50

Cosmetische handverzorging à la Dorette
Het recept voor prachtige, jonger uitziende handen
Je handen zijn na je gezicht het meest zichtbare deel van je lichaam en staan ieder dag bloot aan invloeden van buitenaf.
Bovendien tonen je handen je ware leeftijd. Zorg dus voor mooi verzorgde handen voor een perfecte uitstraling.
De gezondheid en kwaliteit van de natuurlijke nagel staan bij OPI op de eerste plaats, daarom werkt Dorette met OPI.
Ook thuis kan je jezelf met OPI verwennen. Dorette heeft de nieuwste Pro Spa lijn van OPI in huis voor perfect verzorgde
handen , met een zichtbaar zachtere, egalere en gladdere huid.
En een kast vol met de mooiste kleuren gewone OPI nagellakken en infined shine lakken (Gelcolor look)

Dorette’s Manicure Touch up
€ 17,50
nagels bijvijlen
nagelriemen verzorgen en voeden met nail & cuticle oil
nagels polijsten
herstellen van vochtbarrière met Ceramide spray
Protective hand, nail & cutlicle handcrème

Dorette’s Manicure Basic
€ 27,50
handenbad met soothing soak
nagels vijlen
nagelriemen verzorgen en voeden met nail & cuticle oil
herstellen van vochtbarrière met Ceramide spray
handmassage met moisture whip massage cream
Protective hand, nail & cutlicle handcrème
Dorette’s Manicure de Luxe
€ 37,50
handenbad met soothing soak en scrub met handpolish
nagels vijlen
nagelriemen verzorgen en voeden met nail & cuticle oil
herstellen van vochtbarrière met Ceramide spray
handmassage met moisture whip massage cream
Protective Handserum
Protective hand, nail & cutlicle handcrème

Lakken handnagels, één OPI kleur
Lakken handnagels, Vinylux of Infined Shine
Paraffinepakking tijdens Dorette’s Manicure

Gelcolor:
Handnagels Gelcolor by OPI
Alleen te boeken in combi met Dorette’s Manicures
Gelcolor verwijderen
Verwijderkit Gelcolor voor thuis
10 verwijderfolies

€ 10
€ 11,50
€ 12,50

€ 32,50
€ 10
€ 7,50
€ 2,50

