Cennik
Pielęgnacja dłoni:
Manicure bez malowania - 40 zł
Manicure z malowaniem tradycyjnym - 45 zł
Manicure z malowaniem francuskim - 49 zł
Manicure hybrydowy GelColor by OPI - 99 zł
Manicure Infinite Shine OPI - 65 zł
Manicure japoński - 55 zł
Manicure żelowy - 120 zł
Odżywia, wzmacnia paznokcie i nadaje im połysk.
DODATKOWO:
Ściągnięcie lakieru hybrydowego - 20 zł
(Dla klientów salonu - GRATIS)
Ściągnięcie manicure żelowego - 50 zł
Zabieg parafinowy dłoni - 40 zł
Peeling, masaż, maska oraz kąpiel parafinowa.
Naprawa uszkodzonego paznokcia - 10 zł
Pielęgnacja stóp
Pedicure bez malowania - 85 zł
Pedicure z malowaniem - 95 z
Pedicure z malowaniem francuskim - 100 zł
Pedicure OPI Infinite Shine - 115 zł
Pedicure hybrydowy GelColor by OPI - 149 zł
Ściągnięcie lakieru hybrydowego - 20 zł
(Dla klientów salonu - GRATIS)
Malowanie paznokci u stóp/ malowanie francuskie/Infinite Shine - 20/25/35 zł
Oxybrazja stóp i łydek - 60 zł
Oxybrazja całych nóg - 90 zł
Zabieg parafinowy stóp - 50 zł
Kąpiel w solach, peeling, masaż, maska, kąpiel parafinowa, krem.
Stylizacja brwi i rzęs
Regulacja brwi - 15 zł
Henna brwi/rzęs - 20 zł
Henna brwi + regulacja - 25 zł
Henna brwi i rzęs + regulacja - 35 zł
Henna brody - 100 zł
Laminowanie rzęs + henna GRATIS - 180 zł
Przekłuwanie uszu - 65 zł

Depilacja ciała
Wąsik, broda, baczki - 15 zł
Pachy - 35 zł
Twarz - 35 zł
Ręce/ Łydki/ Uda - 45 zł
Nogi - 80 zł
Bikini klasyczne- 45 zł
Bikini brasilian- 65 zł
Bikini hollywood- 85 zł
Klatka piersiowa - 60 zł
Plecy - 80 zł
Pośladki - 40 zł
Makijaż permanentny
Brwi metodą cieniowania - 900 zł
Brwi metodą włoskową - 1200 zł
Kreski górne - 600 zł
Kontur ust - 700 zł
Kontur ust z wypełnieniem - 1200 zł
Pielęgnacja twarzy
Peelingi kwasami - 170 zł
Manualne oczyszczanie twarzy z maską łagodzącą - 130 zł
Peeling kawitacyjny na twarz - 55 zł
Peeling kawitacyjny na twarz, szyję, dekolt - 100 zł
Mikrodermabrazja diamentowa/korundowa na twarz - 110 zł
Mikrodermabrazja diamentowa/korundowa na twarz, szyję, dekolt - 170
Peeling wodno-tlenowy twarzy - nawilża, odświeża, wygładza, redukuje zmarszczki.
Oxybrazja twarzy, szyi i dekoltu - 160 zł
Peeling wodno-tlenowy twarzy, szyi i dekoltu.
Makijaż
Dzienny - 80 zł
Wieczorowy - 90 zł
Ślubny próbny - 80 zł
Ślubny - 120 zł
Nauka makijażu połączona z jego wykonaniem - 100 zł
Zabiegi na twarz marki Massada 130-250 zł
Masaże 65 - 169 zł
Zabiegi na ciało marki Massada/Sofri 120-180 zł

