
 
 

INDISHA Salon| Huizerweg 5 |1401 GD Bussum            035 691 08 83| 06 26 012 815 |info@indisha.nl 

Salon:  woensdag 09.00-18.00, donderdag 10.00-18.00, vrijdag 09.00-18.00, zaterdag 10.00-17.00 uur.  

Beauty treatments 
 
 

 

Sugaring:  een natuurlijke,  huidvriendelijke ‘wax’methode.   

 
Voor sugaring gebruiken we een warme sugaring’stroop’  of  SkinCandy  sugaring pasta op kamertemperatuur. Voor een heel 

gevoelige huid is SkinCandy het meest geschikt.  

           
 

- bikinilijn / bikinilijn Brasilian 

- gezicht (bovenlip, kin, hals/zijkant, wenkbrauwen) – kan ook met threading 

- bovenlip of kin tijdens facial – kan ook met threading bij Mina 

- oksels 

- onderarmen 

- onder- of bovenbenen/ onder- en bovenbenen 

- rug (prijs afhankelijk van duur behandeling) 

 

NB: voor een goed resultaat – laat je haartjes minimaal tot 1 cm groeien. 

 

Studenten/scholieren: 10% korting op vertoon van je studentenkaart 

€ 29,50 / €41 

€ 17 -  € 34 

€ 8,50 

€ 18 

€ 27,50 

€ 33/ vanaf  €48,50 

Vanaf € 35 

 

 

 

 

Pedicure  & Manicure 

 
 

Pedicure met eelt weghalen  - Op aanvraag een combinatie te maken met een cosmetische pedicure 

Small luxury De nagels worden geknipt en gepolijst. Eelt wordt volledig verwijderd met 

een speciaal pedicure apparaat hiervoor.  Eenvoudig te behandelen 

likdoorns, ingegroeide nagels of kalknagels worden vakkundig 

behandeld. Tot slot een heerlijke voetmassage 

€ 49 45 min 

Luxury De small luxury + nagels lakken. Met Zoya of Acquarella nagellak. 

Acquarella is 100% puur. French manicure kan ook. 
€ 59 60 min 

   

 

 

Cosmetische  pedicure  - Voeten verzorgen & verwennen, Geen eelt verwijderen met pedicure apparaat. 

Basic Pedicure De nagels worden geknipt en rondom schoongemaakt.  Na een korte 

scrub worden uw nagels gelakt. 

€38 30 min 

Ecochic Pedicure & 

massage  

Een heerlijk ontspannende pedicure om vermoeide voeten  te 

verzorgen en verzachten. Warm voetenbad met Himalaya kristallen,  

voetenscrub, voet- en nagelverzorging, verzachtende voetenbalm. 

Voet- en onderbeen massage. Als finishing touch mooie gelakte nagels  

€ 55 

 

 

 

50 min 

 

 

 

 
 

Cosmetische manicure  

Basic Manicure De nagels worden in model gevijld.Nagelriemen teruggeduwd. Daarna 

worden de  nagels gelakt. 

- French Manicure 

€35 

€38 

30 min 

35 min 

Ecochic Manicure  Nagelverzorging,  hand- en onderarm scrub , massage arm en vinger 

drukpuntmassage, handbalm, korte nekmassage. Inclusief lakken met 

Zoya 10 free of Acquarella nagellak. 

€55 50 min 

 

 


