USŁUGI KOSMETYCZNE
7-etapowe serie pielęgnacyjne z peelingiem kawitacyjnym i masażem twarzy:

USŁUGI FRYZJERSKIE *

Zabiegi pielęgnacyjne na twarz - czas trwania ok 1 h:

Depilacja wosk:

EXCLUSIVE TERAPIS - seria z perłą, złotymi algami i kawiorem

170,00 zł

MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA

170,00 zł

Wąsik

20,00 zł

Strzyżenie męskie

35,00-45,00 zł

DETOX - seria z oczyszczającym węglem i jonizowanym srebrem

160,00 zł

MIKRODERMABRAZJA

180,00 zł

Broda

20,00 zł

Strzyżenie dziecko

35,00 - 55,00 zł

OXY O - seria dotleniająca oparta na Infuzji tlenowej

160,00 zł

Pielęgnacja i kosmetyka - stopy:

Pachy

40,00 zł

Strzyżenie - grzywka

ELIKSIR MŁODOŚCI - seria ujędrniająca dla cery dojrzałej

160,00 zł

Pedicure bez malowania

90,00 zł

Ręce

50,00 zł

Koloryzacja komplet

GOJA TERAPIS - seria dermostymulująca z tybetańskimi owocami goji

160,00 zł

Pedicure z malowaniem

110,00 zł

Łydki

50,00 zł

Baleyage 1 kolor

230,00-250,00 zł

COUPEROSE-STOP - ukojenie dla cery wrażliwej i naczynkowej

160,00 zł

Pedicure hybrydowy

140,00 zł

Nogi

100,00 zł

Baleyage 2 kolory

260,00-290,00 zł

BOGINI PIĘKNA "ACNE-STOP " - seria dla cery trądzikowej z zieloną herbatą,
bambusem i czarnym błotem z Morza Martwego

160,00 zł

Pedicure Vinylux

120,00 zł

Oko:

REGENERATION - zabieg głęboko regenerujący z olejem arganowym i masłem shea

160,00 zł

Pedicure SPA

130,00 zł

Regulacja brwi

15,00 zł

Kolor + refreksy

240,00-270,00-280,00 zł

ZABIEG BANKIETOWY

160,00 zł

Pedicure kwasowy

130,00 zł

Henna brwi

10,00 zł

Ombre komplet

200,00-250,00 - 270,00 zł

KRAINA CZYSTOŚCI (8-etapowy zabieg oczyszczania manualnego)

180,00 zł

Pedicure kwasowy + SPA

160,00 zł

Henna rzęs

20,00 zł

Dekoloryzacja

180,00 zł

Pielęgnacja i kosmetyka - dłonie:
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Zabieg złuszczający z zastosowaniem kwasu migdałowego

od 200,00 zł

Parafina na dłonie z masażem i odżywczym
serum

40,00 zł

Rzęsy "1:1 " - założenie

Derma roller

od 250,00 zł

Manicure malowanie zwykłe

60,00 zł

Rzęsy "1:1 " - uzupełnienie

Manicure hybrydowy

90,00 zł

Rzęsy 3d-5d - założenie

Manicure Vinylux

70,00 zł

Rzęsy 3d-5d - uzupełnienie

30,00 zł

Zdjęcie rzęs

SPRINT - masaż twarzy + maska ( 30 min)

"+"20,00 zł
60,00 zł

Makijaż:

Zdjęcie hybrydy

Makijaż okolicznościowy

120,00 zł

ŻEL - przedłużenie (bez malowania)

Makijaż ślubny (w cenie makijaż próbny)

240,00 zł

ŻEL - naturalna płytka

Refleksy komplet

Rzęsy:

Kwasy medyczne

Dekold do powyższych zabiegów

Strzyżenie damskie

140,00 zł

Regeneracja
160,00 zł

Odsiwianie

od 110,00 zł

Upięcie/kok

200,00 zł
od 140,00 zł
30,00 zł

Stylizacja
Stylizacja + loki

70,00-80,00-90,00 zł

15,00 zł
190,00-210,00-230,00 zł

130,00-140,00-160,00 zł

50,00-100,00 zł
100,00 -120,00-150,00 zł
50,00 zł
90,00 -170,00 zł
45,00-55,00-65,00 zł
100,00-140,00 zł

Peeling skóry głowy

60,00 zł

Sauna na włosy

60,00 zł

120,00 zł

ŻEL - uzupełnienie

100-140 zł

Malowanie hybryda

40,00 zł

Malowanie Vinylux

30,00 zł

Malowanie zwykłe

20,00 zł

Opiłowanie

15,00 zł

SPA (manicure+maska+peeling+rękawice)

90,00 zł
* przy niestandardowych koloryzacjach - cena ustalana indywidualnie

