
VOETEN
Pedicure (30min. / 45min.)    €28 / €40
Pedicure en gelish  €58
Pedicure (30min.) +  voet massage (15min.) €40
Verwijderen ingegroeide teennagel of likdoorn €15
Lakken  €12
Paraffine pakking (zalig als extraatje!)  €12

Luxe-pedicure (50min. / 65min.)  €51 / €63
Pedicure standaard, reiniging, peeling, collageen masker,  
paraffine pakking, eindmassage.

HANDEN
Knippen + vijlen €15
Handverzorging standaard  €26
Lakken  €12
Paraffine pakking  €12

Luxe-manicure (50min.)  €48
Handverzorging, reiniging, peeling, warme kompressen,
collageen masker, paraffinepakking, eindmassage

PERMANENTE MAKE-UP
Eyeliner, wenkbrauwen, lippen, tepel- en tepelhofpigmentatie,...
Wenst u graag een woordje uitleg over permanente make-up?  
Bel ons op het nummer O479 28 96 77 (prijzen op aanvraag voor hij en zij).

JezelfJezelf  graag ziengraag zien
is jezelfis jezelf  verwennenverwennen

Stationsstraat 14A
8830 Gits
T 0479 28 96 77

Openingsuren salon: 
di t.e.m. za alles op afspraak

Openingsuren winkel: 
di t.e.m. vrij: 10u-12u30
en 14u-18u30 
zat: 10u-12u en 13u30-18u 
zon: gesloten

Tieltstraat 23
8740 Pittem
T 0488 57 20 11

Openingsuren salon: 
di t.e.m. za alles op afspraak

Openingsuren winkel: 
di doorlopend open van 11u-17u
woe t.e.m. vrij: 10u-12u30 en 
14u-18u30
zat: 10u-12u en 13u30-18u 
zon: 10u-12u30

CADEAUBON*

Cadeautip? Cadeaubon! Deze kan gebruikt worden om je te laten 
verwennen in ons schoonheidssalon maar ook om een nieuwe 
outfit te shoppen.

*Niet geldig op permanente make-up

Altijd inbegrepen: een koffie, cavaatje, glimlach, 
luisterend oor, enthousiast La Fiducia team... 

With loveWith loveLa Fiducia
F a s h i o n   •   G i f t s   •   B e a u t y   •   S o u l

Maak jouw  afspraak online! 
WWW.LAFIDUCIA.BE   |     

NIEUW

La Fiducia
F a s h i o n   •   G i f t s   •   B e a u t y   •   S o u l

Nele Tampere • Mode- en schoonheidsspecialiste 

Locaties & openingsuren ALLES WAAR JE 
OGEN VAN GAAN

MOET JE DOEN.
stralenstralen
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WELKOM BIJ LA FIDUCIA
Naast ons schoonheidssalon  bieden wij u een stijl volle 
kledingzaak voor dames. Zoekt u de perfecte outfit, leuke 
accessoires of liever  gepersonaliseerde ( geboorte-) 
 geschenken voor jong en oud? Wij hebben het allemaal!

 Stationsstraat 14A te Gits • 0479 28 96 77
Tieltstraat 23 te Pittem • 0488 57 20 11 

PERMANENTE ONTHARING
Wil je ook vaarwel zeggen tegen ingegroeide haren, irritatie en 
 scheermesjes? Informeer dan nu naar onze permanente ontharing!
Ons hoog gekwalificeerd team en Europees gecertificeerd  toestel vormen de 
ideale combinatie voor een fantastisch resultaat.

EPILATIE MET HARS  
Wenkbrauwen bijwerken  €12
Bovenlip  €10
Kin  €10
Wangen  €16
Bovenlip en kin  €18
Bovenlip, kin en wangen  €25
Oksels  €16
Bikinilijn  €16
Bikinidriehoek  €19
Bikini volledig  €34
Onderbenen/bovenbenen  €26
3/4 Benen  €31
Volledige benen  €36
Onderarmen  €18
Armen  €26
Rug  €31
Rug en schouders  €34
Borst  €22
Buik €22
Buik & borst €36

BRUINSPUIT
Half lichaam  €29
Benen  €29
Volledig  €40

      Een bruin velletje?  Een bruin velletje?  
Daar is wel altijd een Daar is wel altijd een 

reden voorreden voor......

MAQUILLAGE 
Maquillage €35 
Maquillage cursus (60min.)  €60
Maquillage aan huis (incl. reistijd) €65/u.

WIMPERLIFTING   €69
De wimpers worden gelift en gekleurd, waardoor ze langer lijken en het 
geeft je  bovendien een stralende blik!

VERVEN
Wimpers  €17
Wenkbrauwen €17

WITTE GLIMLACH  €99
Een pijnloze en natuurlijke manier om jouw witte glimlach te garanderen!

MASSAGES
Laat u of een ander eens goed verwennen met een deugddoende 
massage… Alle massages zijn vergezeld door kaarslicht, sfeermuziek, 
etherische oliën, ...

Of geniet samen van een heerlijke, rustgevende  
duomassage of -gelaatsverzorging (vanaf 60min.) Normaal tarief x 2
 
Volledige lichaamsmassage (60min. / 75min.) €76 / €89
Relaxerende gezichtsmassage + massage in het haar (40min.)  €52
Ontspannende nek-, schouder- en rugmassage (40min.)  €52
Relaxerende voet- en onderbeenmassage (40min.)  €52

Lach,Lach,
want het staat je zo mooi!want het staat je zo mooi!

    

GELAAT
Verwijderen zwarte puntjes en/of gerstekorreltjes: €39  
peeling, vapozone, tonic en dagcrème (30min.) 

Verwijderen gerstekorrel (max 10min.) €10

Treatment menu - fase 1
Cleanse & go (45min.)  €59
Start up facial (60min.) €75

Treatment menu - fase 2
Classic therapy (75min.)  €89 / €95
Relax therapy (90min.)  €105 / €110

Meer info: surf naar www.lafiducia.be en klik op afspraak boeken.

GELISH
Kleur    €39
French    €44
Gelish op teennagels   €34
French gelish op teennagels   €39
Gelish + uitgebreide manicure  €57
Covergel - coverup €41
Gelish verwijderen + mini manicure  €26 

Leef,          Leef,          
      lach,   lach,    laser laser
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