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Festések
szemöldök ....................................................... 800 Ft
szempilla ....................................................... 1.000 Ft
szemöldök szedés ......................................... 800 Ft

Szokítés
arc .................................................................. 1.000 Ft
bajusz ............................................................... 800 Ft
szakáll .............................................................. 800 Ft

Gyantázás
bajusz ............................................................... 800 Ft
szakáll .............................................................. 800 Ft
térdig ............................................................. 1.500 Ft
comb .............................................................. 1.500 Ft
láb végig ....................................................... 3.000 Ft
kar .................................................................. 1.300 Ft
has .................................................................. 1.000 Ft
mellkas .......................................................... 1.000 Ft
bikini fazon ................................................... 1.500 Ft
brazil ............................................................. 3.500 Ft
hollywood .................................................... 3.300 Ft
francia .......................................................... 3.000 Ft
hónalj ............................................................. 1.000 Ft

Arckezelések
Tisztító kezelés
tiniknek (hát vagy arc) ............................... 6.200 Ft
felnőtteknek ................................................. 7.900 Ft
ultrahangos hatóanyag bevitellel ........... 11.000 Ft
mikrodermabrázióval ................................. 9.900 Ft
mikrodermabrázióval +
ultrahangos hatóanyag bevitellel ........... 13.500 Ft
Vitalizáló kezelés
letisztítás, peelingezés, masszázs,
maszk ............................................................ 6.500 Ft
mikrodermabrázióval ................................. 9.500 Ft
ultrahanggal ................................................. 8.500 Ft
ultrahanggal, mikrodermabrázióval........ 11.000 Ft
Anti aging
letisztítás, peeleng,hatóanyag hydra +UH,
masszázs, masszázs ................................. 8.000 Ft
mikrodermabrázióval ................................ 11.500 Ft

Extra lifting kezelés
letisztítás, peeleng hidroabrázióval,
hatóanyag extra collagénnel +UH, masszázs,
maszk ......................................................... 20.000 Ft
mikrodermabrázióval ............................... 23.000 Ft
Tű nélküli mezoterápia kezelések
C vitaminos kezelés ................................... 9.900 Ft
(letisztítás, peeling, hatóanyag bevitel mesoval,
masszázs, maszk)
C vitaminos k. mikrodermabrázióval .... 12.000 Ft
B vitaminos kezelés problémás bőrre ... 9.700 Ft
(letisztítás, peeling, hatóanyag mesoval,mas�százs, maszk)
B vitaminos k. mikrodermabrázióval ..... 11.500 Ft
B vitaminos k. tisztító kezeléssel .......... 16.500 Ft
(letisztítás, peeling, gőz-masszázs, tisztítás,
meso hatóanyaggal, maszk)
Anti aging argirelines ................................. 9.900 Ft
(növényi botoxal)
Anti aging mikrodermabrázióval ............ 12.000 Ft
Mini crash flluid
• ampulla kezelés-letisztítás,peeling, hatóanyag
2 ampulla .................................................. 6.500 Ft
• ultrahanggal .............................................. 8.500 Ft
• mikrodermabrázióval .............................. 9.500 Ft
• mikrodermabrázióval és ultrahanggal 11.000 Ft
szemkörnyék ápolás 30 percben ............ 3.800 Ft
levendulás Arckezelés ............................... 8.500 Ft
rózsás arckezelés ....................................... 9.500 Ft
gyümölcssavas arckezelés ........ 7500 Ft/alkalom
mikrodermabrázió .................... 4.000 Ft /alkalom
(bármely kezelés mellé)
ultrahang ....................................................... 2.000 Ft
ampulla hatóanyag .................. 1.500 Ft - 3.000 Ft
maszk ............................................................ 2.000 Ft
masszázs ...................................................... 3.500 Ft
(arc, nyak, dekoltázs)
mikrodermabrázió, ultrahanggal ............. 6.000 Ft

Testkezelés
hát masszázs .............................................. 3.000 Ft
aroma test masszázs ................................. 7.500 Ft
cellulit kezelés ............................................ 6.500 Ft

Bérlet akció

Regeneráló kezelés

bármely arckezelésnél
5+1 (bérletvásásrlása esetén 5 alkalom után jár
+1 ajándékba)

letisztítás, peeling, hatóanyag oxigén +UH,
masszázs, maszk ...................................... 12.000 Ft
mikrodermabrázióval ............................... 15.000 Ft

bármely testkezelésnél
25% kedvezmény, 10 alkalmas bérlet vásárlása
esetén

Menyasszony felkészíto csomagok
I. csomag ............................................... 25.000 Ft
Esküvő előtt 2 alkalom felkészítés megbeszélés
szerint, bőrtípusnak megfelelően,
otthoni ampullakúrával,
+ ajándék szemöldök és szempilla festés
II. csomag .............................................. 55.000 Ft
Esküvő előtti 4 alkalom felkészítés egyénre
szabva
+ aroma test masszázs

4 hetes töltés / 22-28 napon beül .......... 8.500 Ft
A 4. hét után / a 29. naptól az ár megeggyezik
az új szett árával
Szempilla leoldás ....................................... 2.000 Ft
Töltést kizárólag a saját munkám után vállalok.

Kézápolás
Hagyományos, korszerű manikűr ............. 1.900 Ft
Japán manikűr ............................................ 2.500 Ft
Műköröm vagy gél lakk eltávolítás .......... 1.500 Ft
Egyszínű körömlakk .................................... 1.000 Ft
Francia körömlakk ....................................... 1.500 Ft
Körömlakk eltávolítás ................................... 500 Ft

+ ajándék szemöldök, szempilla festés

Smink
Nappali smink (45 perc) ............................ 4.500 Ft
Alkalmi smink (45-60 perc) .......................6.500 Ft
Esküvői próbasmink ................................... 8.000 Ft
Esküvői smink (60-90 perc) .................... 12.000 Ft
Az esküvő vendégei számára
(koszorúslányok, tanúk)
az alkalmi smink ára (30-45 perc).... 5.000 Ft/ fő
(2 fő: 4.500 Ft/fő 3fő: 4.000 Ft/fő)
Műszempilla .............. 1.500 Ft-tól (soros, tincses)

A fenti árak egyike sem tartalmazza a műszempilla árát.

Menyasszonyi Smink csomag ajánlat
Esküvői smink + esküvői próbasmink .. 18.000 Ft

Sminktanácsadás
Sminktanácsadás 12.000 Ft/fő (120’)
(2 fős csoportban)
Gyere barátnőddel, amennyiben ketten
jelentkeztek egy időpontra ............... 10.000 Ft/ fő
Gyakorló alkalom (60 perc) ...................... 5.000 Ft

1D Muszempilla építés

(1 saját szempillára 1 szál műszempilla kerül)
Új szett felhelyezése .................................. 9.000 Ft
2 hetes töltés / 0-14 napon belül............ 4.500 Ft
3 hetes töltés / 15-21 napon belül .......... 6.000 Ft
4 hetes töltés / 22-28 napon beül .......... 7.500 Ft
A 4. hét után / a 29. naptól az ár megeggyezik
az új szett árával
Szempilla leoldás ....................................... 2.000 Ft

2D Muszempilla építés

(1 saját szempillára 2 szál műszempilla kerül)
Új szett felhelyezése ................................ 10.000 Ft
2 hetes töltés / 0-14 napon belül ............ 5.500 Ft
3 hetes töltés / 15-21 napon belül ........... 7.000 Ft

Mukörömépítés
Gél lakk .......................................................... 4.100 Ft
Műkörömépítés (zselés) egyszínű ............ 6.100 Ft
Műkörömépítés (zselés) francia ............... 6.900 Ft
Műköröm töltés
v. saját köröm megerősítése..................... 4.900 Ft

Lábápolás (Pedikur)
Esztétikai pedikűr : fertőtlenítő áztatás,
bőrkeményedés eltávolítás, körömvágás
formázása, masszázs
Esztétikai pedikűr (1 órás) ......................... 4.100
Esztétikai pedikűr (1,5 órás) ...................... 4.900
Esztétikai pedikűr + lakkozás ................... 5.100
Esztétikai pedikűr + gél lakkozás ............. 7.100
Körömlakk lábra (lábfürdővel) .................. 1.900
Műköröm lábra (lábfürdővel) .................... 4.900
Műköröm v. gél lakk eltávolítás ................ 1.500
(lábfürdővel, pedikűr nélkül)
Lábmasszás (20 perc) ................................ 1.900
(lábfürdővel)
Tyúkszem eltávolítás ..................................... 600
Benőtt köröm eltávolítás .............................. 800
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Díszítés
Swarovski kövek ......................................... 50 Ft/db
Körömékszer ........................................... 1.000 Ft/db
Extra díszítés ............................................ 500 Ft/db

SNS -”mártogatós” köröm
Ápoló manikűr ............................................. 2.000 Ft
Színes SNS köröm manikűrrel ................. 4.300 Ft
Francia SN Sköröm ..................................... 4.800 Ft
Műköröm és gél lakk eltávolítás SNS köröm
előtt ................................................................ 1.000 Ft
Műköröm és gél lakk eltávolítás
manikűr és SNS köröm nélkül .................. 2.000 Ft
SNS köröm eltávolítása manikűr
és új SNS köröm nélkül .............................. 1.000 Ft
SNS köröm eltávolítása manikűrrel
és új SNS köröm nélkül ............................. 2.500 Ft
Díszítés (2 köröm ingyenes) .... 100-150 Ft/köröm

