PEDIKÚRA
KLASIK
60 - 90 min.
490,-

Orientační diagnostika nohy a nehtů
Lázeň nohou s přidanou solí
Desinfekce a odlakování
Odstranění ztvrdlé kůže skalpelem
Ošetření otlaků, prasklin a kuřích ok
Úprava tvaru a délky nehtů
Ošetření valů a výživa kutikuly
Zakončeno krémem
Poradenství a doporučení
Pedikúra SpaRitual

De LUXE

Orientační diagnostika nohy a nehtů
Lázeň nohou s přidanou aroma solí
Desinfekce a odlakování
90 - 120 min.
Odstranění ztvrdlé kůže skalpelem
Ošetření otlaků a kuřích ok
790,Úprava tvaru a délky nehtu
Ošetření valů a výživa kutikuly
Mikromasáž peelingem
Masáž plosky nohou
Vyživující maska
Termozábal
mini PEDI
30 - 60 min
300,-

Desinfekce a odlakování
Úprava nezarůstajících nehtů
Ošetření a výživa kutikuly
Krém
Doporučení

PODOLOGIE
Diabetici pedikúra Klasik 350,Special PEDI
60 - 90 min.
690,-

Orientační diagnostika nohy a nehtů
Lázeň nohou s přidanou solí
Desinfekce a odlakování
Odstranění ztvrdlé kůže skalpelem
Ošetření otlaků, prasklin a kuřích ok
Úprava tvaru a délky nehtů
Odstranění zarostlé části nehtu
Ošetření valů a tamponáž
Výživa kutikuly
Následné sterilní krytí a krém
Konzultace, edukace, poradenství,
nácvik podpůrných úkonů
Nehtová rovnátka
1 nehet 350,2 nehty 600,Součástí osazení nehtového rovnátka je vždy
Speciální ošetření zarůstajícího nehtu + tamponáž
Aplikace rovnátka pouze s ošetřením MiniPedi
Meziprstní silikonový korektor
ERKOTON od 150,korektor je na počkání přibližně do 15 min

KLASIK
60 - 90 min.
490,-

MANIKÚRA
Diagnostika nehtu
Desinfekce a odlakování
Ošetření valů a kutikuly
Lázeň nehtů
Úprava tvaru a délky nehtu
Zakončeno výživným krémem
Poradenství a doporučení

Manikúra SpaRitual
De LUXE Diagnostika nehtu
Desinfekce a odlakování
90 - 120 min. Zvláčňující koupel rukou
Ošetření valů a výživa kutikuly
790,Úprava tvaru a délky nehtu
Mikromasáž peelingem
Vyživující maska
Termozábal
Masáž rukou
mini MANI Poradenství a orientační diagnostika
Desinfekce
30 - 60 min Úprava nehtů
300,Ošetření a výživa kutikuly
Doporučení
Lakování se připočítává k vybranému ošetření
100,- s lakem SpaRitual (podlak /lak /nadlak )
160,- s lakem SpaRitual Gold/CNDVinylux
260,- lakování CND Shellac
50,- Nail Art 1 nehet - razítka, kamínky, samolepky
50,- Odlakování – samostatně
150,- Odstranění CND Shellac – samostatně
Od 250,- Odstranění modelace

KOSMETIKA
Dámy KLASIK Odlíčení a očištění pleti
Úprava tvaru obočí
60 - 90 min.
Depilace rty / brada
Masáž obličeje a dekoltu
790,Hloubkové čištění pleti
Maska dle typu pleti
Závěrečný krém
Páni KLASIK
60 - 90 min.
690,-

Očištění pleti
Úprava obočí
Úprava chloupků uši / nos
Masáž obličeje
Hloubkové čištění pleti
Maska dle typu pleti
Závěrečný krém
nadstavbové kosmetické ošetření od 100,cena se připočítává k základnímu ošetření Klasik
mini VIZÁŽ samostatně

100,120,130,-

Úprava tvaru obočí
Barvení obočí
Barvení řas
EPILACE teplým voskem

120,180,250,-

Depilace horního rtu a brady
Tváře lanugo
Podpaží

