
  
 
 
 
 
 

 
ISABELLE 

JOCKIN 
Als gediplomeerde medische pedicure 

garandeer ik een deskundige gespecialiseerde 
voetverzorging en verwijs ik wanneer nodig naar 
podoloog of naar een arts. U krijgt bij mij naast 

een heilzame pedicure ook professioneel advies 
aangaande huidverzorging , voetzorg, schoeisel 

en nagelverzorging.  
 

In eerste instantie kunt u in de praktijk terecht 
op vrijdag en zaterdag van 8u tot 20u. 

Indien u minder mobiel bent kom ik ook aan huis 
van maandag tot donderdag NA 17u. 

 

 
 

 
Heb je nood aan een verwenmoment?  

 
Neem dan zeker eens een kijkje bij Atelier du Pied! 
Wil je graag iemand verrassen met een gespecialiseerde 
voetverzorging, een manicure, een gelaatverzorging of een 
massage?  
Schenk dan een cadeaubon van Atelier du Pied,  
Een bon om van te genieten! 
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Zie verder voor behandelingen en prijslijst. Studenten krijgen 10% korting.  
 

Soorten behandelingen  
 

- Algemene voetverzorging 

- Verzorging van specifieke voetproblemen 

- Verzorging bij diabetes of reuma 

- Ingegroeide nagels eventueel door middel van Bs spange 

- Involutienagels d.m.v. orthonyxie nagelbeugels 

- Anti-druk verband in vilt of silicone om pijnlijke plek te ontlasten 

- Kalk- en schimmelnagels 

- Nagelreconstructie met Gehwol nail repair gel 

- Kloven/eeltbehandeling 

 - Gellak op de teennagels   

	

Medische Pedicure prijslijst 
 
 

Voetverzorging met de producten van Gehwol en Sixtus. 
 

• 30 minuten :€28,50 (cosmetische) 
ð Knippen, nagelomgeving verzorgen, vijlen, raspen, aangepaste crème. 

• 45 minuten : €35 (gespecialiseerde) 
ð Knippen, nagelomgeving verzorgen, vijlen, verwijderen velletjes / eelt / likdoorn / ... & 

massage met voedende voetcrème. 

 
Extra bij pedicure: 
 

• Verwijderen zware eelt, meerdere likdoorns of gecompliceerde ingegroeide nagel met 
Copoline behandelen:10€ 

• Nagelbeugel plaatsen: 25€  
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• Silicone Orthese (per gewicht) 2€/gram 
• Anti-druktechniek teen-vilt of elastische fleece: 3€ tot 10€ 
• Voetverzorging & nagellak: € 36 
• Standaard voetverzorging & gellak: € 55 
• Mini-pedicure + gellak: 40€ 
• Spa pedicure (pedicure+ voetbad + scrub = masker + massage +/- 15min): 55€ 

 
  

Handverzorging-Manicure prijslijst 
 

• 35 minuten: € 25 
ð Nagels in vorm vijlen, handbadje, velletjes / eelt verwijderen, nagelriem verzorgen, 

polieren nagels, ... & massage met nagel olie & handcrème. 
 
• Spa manicure + scrub + masker en massage : 40€ 

 
• Lakken vingernagels of teennagels: 8€ (base, 2 x kleur, top coat). 
• Semi-permanente nagellak van C&D- Shellac en mini-manicure (blijft 3 tot 5 weken): 35€ 

 
• Afhalen Gellak + mini-manicure : € 20 

 

Huidverzorging 
 

 
  
•  PURIFY - € 48 – 45’ 
Voor de jonge onzuivere huid / vette  huid / acnéhuid.  
Reiniging, peeling, verwijderen onzuiverheden, zuiverend kleimasker, dagcrème. 
  
  
•  MEN CARE - € 65 – 60’ 
Frisse, zuiverende verzorging voor de mannenhuid.  
Relaxatiefase, reiniging, peeling, verwijderen onzuiverheden, massage, masker, dagcrème. 
  
  
•  BALANCE - € 65 – 65’ 
Herstelt het evenwicht voor elk huidtype.  
Zorgt voor aangepaste voeding & perfecte hydratatie. 
Relaxatiefase, reiniging, peeling, verwijderen onzuiverheden, massage, masker, serum, 

dagcrème. 
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 Atelier du Pied werkt met natuurcosmetica 
Jojobacare en Body & Bess,  twee Belgische 
familiebedrijven uit Drongen en Lochristi , allebei 
producten van zeer hoge kwaliteit met een optimale 
verdraagzaamheid.  

Op de ingrediëntenlijst alleen pure topproducten 
met verzorgende, hydraterende en antioxiderende 
karakteristieken die geschikt zijn voor de meest 
gevoelige huid.  

Bij Jojobacare is de basis het zuivere Jojobaolie, etherische oliën en hydrolaten op basis 
van zelfgekweekte medicinale planten.  

Bij Body and Bess zijn de producten op basis van pure frambozenpitolie, bron van de 
onverzadigde vetzuren Omega-3 en Omega-6, vitamine A, vitamine E-alpha, vitamine E-delta en 
vitamine E-gamma. Beide vitamines bieden bescherming tegen veroudering. Het zijn krachtige 
antioxidanten, die bijdragen tot de bestrijding van vrije radicalen die de huid  kunnen beschadigen. 

Er worden geen overbodige verpakkingen gebruikt en de producten zijn gegarandeerd 
dierproefvrij.  

Effecten op de huid van Frambozenpitolie: 

§ doet pigmentvlekken vervagen 
§ verbetert droge huid 
§ werkt talgregulerend 
§ verbetert vette huid 
§ anti-aging 
§ verhoogt de weerstand 
§ positief effect op acne, psoriasis, eczeem en      
dermatitis 
§ behandeling van littekens 
 
Effecten op de huid van koudgeperste 
Jojobaolie: 

§ Hoge concentratie aan Vitamine E, een antioxidant.  
§ Huidherstellend door de aminozuren en eiwitten 
§ Ontstekingsremmend  
§ Verstevigend 
§ Verbetert droge en vette huid 
§ Talgregulerend 
§ Anti-aging 
§ Vervaging van littekens 
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§  
 

 

Wenbrauw en Wimpers  
 

• Verven wimpers of wenkbrauwen:  €15  
• Verven wimpers en wenkbrauwen: € 22 
• Wenkbrauwstyling : € 20 

 
De wimpers of wenkbrauwen worden bijgekleurd met wenkbrauwverf. Dit blijft 4 tot 6 weken 
zichtbaar. 

 
Prachtige, volle wenkbrauwen geven jouw gelaat meer expressie en uitstraling. 
Eerst worden de wenkbrauwen bijgekleurd met wenkbrauwverf. Dit blijft 4 tot 6 weken 
zichtbaar. 
 
Daarna worden de wenkbrauwen geëpileerd in de vorm die het best aansluit bij jouw 
gelaatsvorm. 

  
 
 

Epilaties lichaam, met Hars van Dépilève, of met natuurlijke suiker van Royx pro 

Tips: 

• Door regelmatig te waxen kan je de haargroeifase doorbreken.  
• Hierdoor worden de haartjes zachter en zullen ze minder snel en minder talrijk terugkeren.  
• 2 tot 3 weken gladheid gegarandeerd. 
• Hoe vaker je onthaart, hoe langer de haartjes wegblijven. Ideale haarlengte: 3 tot 4 mm.  

 

 Epilaties met Dépilève hars: 

Tip: de dag voorafgaand aan jouw afspraak scrub je best even jouw benen!   

     Vrouwen        Mannen 

  
Wenkbrauwen, bovenlip of kin : 8€                                            Benen mannen: 45€ 
     Epilatie onderbenen: € 25                                                 Armen mannen: 22€/32€ 
     Volledige benen € 35                   Borst en Buik: 25/35€ 
   Volledige benen + sliprand 45€         

   Rug: 25/35€  
Bikini sliprand:15€  
Bikini string 25€   

Full bikini wax: 35€  
Brazilian wax : 30€ 
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Oksels: € 15  
  Onderarmen en elleboog: € 22 

 

 

 

 

 

 

Suikerepilatie met Royx Pro  
 
 

• 100% natuurlijke ingrediënten, 24u vooraf niet scrubben, het haar moet een rijstkorrel lang 
zijn. 

• Tot 50% minder pijnlijk, geen allergische reacties. 
• Minder roodheid en irritatie. 
• Suiker op lichaamstemperatuur: geen risico op verbranding! 
• Geschikt voor de meest gevoelige plaatsen. 

 

       Vrouwen       Mannen   
              

        
              Bovenlip of kin: 8€                   Borst-Buik: 35€                                          
                 Oksels: 15€                  Rug: 40€ 
            Volledige armen: 45€        Onderbenen en knie: 30€ 
     Onderarmen en elleboog: 25€        Volledige benen: 55€ 
     Onderbenen, knie & teentjes: 30€              Oksels: 15€ 
     Bovenbenen, voor & achterzijde: 30€    
            Volledige benen 45€ 
           Bikini Brazilian: 35€ 
            Bikini full wax: 45€ 
            Bikini liesplooi: 20€ 

 

Massages  
Met zelfgemaakte oliën  
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• Rug- nekmassage: 39€ - 35’  
        (+Scrub : 15€) 

 
• Relax massage: 79€ - 75’ / 65€ - 60’ 
         (+scrub : 20€) 

 
• Zweedse massage: 79€ - 75’ / 65€ - 60’  

(+scrub: 20€) 
 
• Lymfedrainage: 49€ - 45’ 

 
• Anti-cellulitis drainage: 69€- 60’ 

 
• Hot-stone en kruidenstempelmassage gecombineerd: 89€ - 90’ 

 
 

• Facial relax massage: 35€ - 30’ 
 
• Massage Relax voeten en onderbeen: 35€ - 30’ 
 
• Luxe rugverzorging: peeling, rugmasker aangepast aan jouw huidtype, gevolgd door 
een relaxmassage van rug, nek & schouders : 55€ - 50’ 
 

 
 

 

 
 

 
 


