MANICURE
(Każdy Klient/każda Klientka posiada swój własny pilniczek do manicure)

15zł Pomalowanie paznokci (lakiery Orly, Mollon: maty, marmurkowe, piaskowe, brokatowe)
20zł Pomalowanie paznokci ( french/zdobienie 4 paznokci/lakiery winylowe)
30zł Manicure Express ( opiłowanie paznokci + kolor)
50zł Manicure Express VINYLUX CND ( opiłowanie paznokci + kolor )
35zł Manicure Terapeutyczny ( + odżywka, możliwość kontynuacji kuracji w domu tą samą
odżywką )
35zł Manicure Klasyczny ( opiłowanie paznokci, wycięcie skórek, oliwka, krem na dłonie )
40zł Manicure Klasyczny + kolor ( lakiery : maty, marmurkowe, piaskowe, brokatowe )
60zł Manicure winylowy VINYLUX CND ( trwałość lakieru 7 dni )
55zł Manicure SPA SALCO NATUREL ( cytryna, imbir, czekolada, róża , bambus, żurawina,
czarna herbata )
65zł Manicure SPA + kolor ( manicure klasyczny + peeling dłoni + maska + masaż + kolor )
65zł Manicure Milk & Honey SPA GUCCIO ( manicure regenerujący dłonie - miód i mleko )
75zł Manicure Milk & Honey SPA + kolor ( manicure klasyczny + peeling dłoni + maska +
masaż + kolor )
70zł Manicure Japoński ( manicure odżywczy dla rozdwajających, słabych paznokci ) pakiet 4
zabiegów 200zł!
70zł Manicure Monofazowy ( trwałość 10 dni, utwardzany w lampie LED lub UV )
90zł Manicure Hybrydowy SHELLAC CDN ( trwałość 14 dni , utwardzany w lampie LED lub UV )
80zł Manicure Hybrydowy Shellac promocja dla stałych klientek! ściągniecie lakieru Gratis!
100zł Manicure Żelowy ( utwardzenie płytki żelem)
20zł Usunięcie lakieru żelowego, hybrydowego ( nie wykonanego w naszym salonie )

15zł Usunięcie lakieru hybrydowego ( Shellac, jeśli nie ma kontynuacji )
5zł Usunięcie lakieru hybrydowego ( przy każdym dowolnym manicurze )

Gratis Usunięcie lakieru hybrydowego ( przy kontynuacji manicure hybrydowy Shellac )

Do każdego manicure doliczamy w promocyjnej cenie:
+ 10zł malowanie ślubne/frencz/zdobienie 4 paznokci ( osobno lub razem )
+10zł -30zł zdobienie wszystkich paznokci ( w zależności od wzorka na paznokciu )
+ 20zł SPA SALCO NATUREL ( zabieg na dłonie regenerujący, do wyboru: lemon, imbir,
czekolada, róża , bambus, żurawina, czarna herbata. Każdy manicure + peeling + maska + masaż
dłoni )
+ 30zł Milk & Honey SPA GUCCIO ( zabieg ekskluzywny, miód i mleko. Manicure + peeling +
masło regenerujące + masaż dłoni )

Promocja dla stałych klientek, które wykonują:
Manicure monofazowy, hybrydowy, japoński, żelowy 2 razy w miesiącu.
Manicure klasyczny, winylowy 3 razy w miesiącu.
- 10zł odliczane od każdego manicure przy następnej wizycie
+ Gratis ściągnięcie lakieru hybrydowego, monofazy przy następnej wizycie!

Promocja! Manicure+ pedicure klasyczny + kolor 125zł 110zł
Promocja! Manicure + pedicure winylowy

145zł 120zł

Promocja! Manicure + pedicure monofazowy

160zł 140zł

Promocja! Manicure + pedicure Shellac

200zł 180zł

PEDICURE
(Każdy pedicure wykonywany jest frezarką/ omegą/ tarką według potrzeb klientki. Do każdego
pedicure używamy jednorazowego frezu do frezarki, żyletki, patyczka i pilniczka do paznokci.)
40zł Pedicure Express ( opracowanie tylko pięt, lub płytki paznokci )
50zł Pedicure Express + kolor ( opracowanie płytki paznokcia + kolor )
75zł Pedicure klasyczny ( opracowanie pięt + paznokcie + peeling + krem Gehwol )
85zł Pedicure klasyczny + kolor Orly/Mollon/Vinylux ( opracowanie pięt + paznokcie, peeling +
maska + kolor )
100zł Pedicure SPA Salco Naturel ( cytryna, imbir, czekolada, róża , bambus, żurawina, czarna
herbata )
110zł Pedicure SPA + kolor Orly/Mollon/Vinylux ( peeling + maska + masaż stóp + kolor )
110zł Pedicure Milk & Honey ( intensywnie regenerujący zabieg miód i mleko, peeling+
maska+ masaż stóp )
120zł Pedicure Milk & Honey SPA + kolor Orly/Mollon/Vinylux
90zł Pedicure Monofazowy ( opracowanie pięt + paznokcie, peeling + maska Gehwol + kolor )
90zł Pedicure Japoński ( opracowanie pięt + paznokcie, peeling + maska Gehwol + kolor )
110zł Pedicure Hybrydowy Shellac
100zł pedicure Shellac Promocja dla stałych klientek! ściągniecie lakieru Gratis!
120zł Pedicure żelowy French / Shellac French
Do każdego pedicure doliczamy w promocyjnej cenie:
+ 10zł malowanie frech/zdobienie 2 lub 4 paznokci
+ 25zł SPA SALCO NATUREL ( zabieg na stopy regenerujący, do wyboru: cytryna, imbir,
czekolada, róża , bambus, żurawina, czarna herbata. Każdy pedicure + peeling + maska + masaż
stóp )
+ 35zł Milk & Honey SPA GUCCIO ( zabieg ekskluzywny, intensywnie regenerujący - miód i
mleko. Każdy pedicure + peeling + masło + masaż stóp )

Promocja dla stałych klientek, które wykonują pedicure raz w miesiącu:

- 10zł odliczane od każdego manicure przy następnej wizycie
+ Gratis ściągnięcie lakieru hybrydowego, monofazy przy następnej wizycie!

ZABIEGI REGENERUJĄCY NA DŁONIE I STOPY
(peeling + maska + masaż )
Salco Naturel Spa do wyboru: cytryna, imbir, czekolada, róża , bambus, żurawina, czarna
herbata
35zł Salco Naturel DŁONIE
50zł Salco Naturel STOPY
+20zł doliczane do każdego manicure
+25zł doliczane do każdego pedicure/zabiegu na twarz/masażu ciała
40zł Parafina DŁONIE
55zł Parafina STOPY
+25zł doliczane do każdego manicure
+30zł doliczane do każdego pedicure/zabiegu na twarz/masażu ciała
45zł Milk & Honey DŁONIE
60zł Milk & Honey STOPY
+30zł doliczane do każdego manicure
+35zł doliczane do każdego pedicure/zabiegu na twarz/masażu ciała

PRZEDŁUŻANIE PAZNOKCI METODĄ ŻELOWĄ NA
SZABLONIE
120zł Przedłużanie paznokci metodą żelową na szablonie + Kolor Orly/Mollon/Vinylux
140zł Przedłużanie paznokci metodą żelową na szablonie + Monofaza
150zł Przedłużanie paznokci metodą żelową na szablonie + Hybryda Shellac
100zł Utwardzenie paznokci żelem + Kolor Orly/Mollon/Vinylux
120zł Utwardzenie paznokci żelem + Monofaza
130zł Utwardzenie paznokci żelem + Hybryda Shellac
80zł Uzupełnienie płytki paznokci żelem + Kolor Orly/Mollon/Vinylux
100zł Uzupełnienie płytki paznokci żelem + Monofaza
110zł Uzupełnienie płytki paznokci żelem + Hybryda
50zł ściągniecie żelu + manicure

HENNA BRWI I RZĘS
20zł Henna Brwi
30zł Henna brwi + regulacja
25zł Henna rzęs
15zł Regulacja brwi pęsetą / woskiem
20zł Nadanie kształtu pęsetą / woskiem
40zł Henna komplet + regulacja pęsetą
45zł Henna komplet + depilacja woskiem

MASAŻ TWARZY
60zł Relaksujący masaż twarzy , szyi i dekoltu ( trwa 25min wykonywany na Oligo
Marine Cream )
80zł Derma Stim Massage. Masaż przeciw-zmarszczkowy, liftingujący (Nowatorski
masaż Thalgo , który łączy w sobie trzy rodzaje ruchów: dermo-stymulujace ruchy,
zmarszczka po zmarszczce oraz liftingująco- ujędrniające

ZABIEG NA OKOLICE OCZU THALGO
50 zł Eye Expert Treatment Zabieg z użyciem okularków Thalgo wygładzający zmarszczki bądź
niwelujący opuchliznę i efekt zmęczonego oka
100zł Eye Expert Treatment Z płatkami hialuronowymi pod oczy oraz żelową maską na oczy
150 zł Eye Expert Treatment Z maską na twarz, peelingiem, płatkami hialuronowymi pod oczy
oraz żelową maską na oczy

ZABIEGI OCZYSZCZAJĄCE I ZŁUSZCZAJĄCE
100zł Kwas salicylowy 1 warstwa
100zł Kwas ferulowy 1 warstwa
160zł Kwas salicylowy 2/3 warstwy
160zł Kwas ferulowy 2/3 warstwy
400zł Kwas ferulowy/ salicylowy PAKIET 4 ZABIEGÓW ! PROMOCJA !
50zł Kwas Ferulowy ( 1 warstwa przed zabiegiem pielęgnacyjnym Thalgo )

350zł Neoderma Bio Peelinng ( głębokie złuszczanie )
600zł 2 zabiegi Neoderma Bio Peelinng ( głębokie złuszczanie )
160zł Manualne oczyszczanie twarzy ( d’arsonwal + maska kremowa )
200zł Manualne oczyszczanie twarzy ( d’arsonwal + algi mikronizowane )
50zł Mikrodermabrazja do zabiegu
100zł Mikrodermabrazja diamentowa ( + maska łagodząca z Thalgo )
400zł Mikrodermabrazja diamentowa ( + maska łagodząca z Thalgo ) PAKIET 6 ZABIEGÓW !
PROMOCJA
60zł Peeling kawitacyjny do zabiegu
200zł Peeling kawitacyjny + algi mikronizowane z Thalgo
110zł Peeling kawitacyjny + oczyszczanie pleców + maska z glinki z Thalgo

ZABIEGI PIELĘGNACYJNE NA TWARZ THALGO
140zł Beauty flash treatment (ekspresowy zabieg upiększający)
140zł Beauty Cleansing treatment (oczyszczający zabieg młodzieżowy)
140zł Beauty Softness Ritual (zabieg do skór wrażliwych z rozszerzonymi naczynkami)
150z ł Beauty Hydration Ritual (zabieg nawilżająco-upiększający)
140zł Re-balansing treatment (zabieg balansujący z mikronizowaną algą)
150zł Aquarelle (intensywny zabieg nawilżająco-energetyzujący)
160zł Beauty Nutrition Ritual (odżywczy zabieg dla skóry suchej, odwodnionej)
160zł Thalgodermyl (intensywny zabieg przeciwtrądzikowy)

170zł Aromatherapy Treatment (zabieg z użyciem olejków esencjonalnych)
180zł Chrono Detox Facial Treatment (detoksykacja i ochrona, ekspresowy zabieg
oczyszczająco- dotleniający dla kobiet i mężczyzn)
180zł Ocean Treatment For Men (energetyzująco-nawilżający zabieg dla mężczyzn)
180zł Cold Marine Program (zabieg dla skór wrażliwych z rozszerzonymi naczynkami)
200zł Thalgoderm Organic Mask+Raspberry Extracts (nawilżająco-odżywczy zabieg dla skór
wrażliwej)
200zł Algomega Warm Treatment (regenerujący zabieg dla skóry suchej, odwodnionej)
200zł Intensive Nutrition Ritual (zabieg regenerujący dla skóry suchej, odwodnionej)
230zł Absolute Hydration Ritual (zabieg intensywnie nawilżający z kompleksem Seve Bleue)
230zł Marine Softness Ritual (zabieg do skór wrażliwych z rozszerzonymi naczynkami)
260zł Marine Collagen Treatment (głębokie nawilżenie i wygładzenie zmarszczek)
300zł Marine Hyaluronic Treatment (wygładzenie i wypełnienie zmarszczek)
330zł Marine Silicum Treatment (wypełnienie zmarszczek i efekt liftingu)
250zł Thalgomince Body Wrap Treatment ( wyszczuplający zabieg na ciało)

Pakiet 3 zabiegów 15 % taniej
Pakiet 6 zabiegów 25 % taniej

DEPILACJA WOSKIEM MAGIC WAX / PASTĄ CUKROWĄ

Twardy Wosk/Pasta
10zl Nos
15zł/ 25zł Wąsik
15zl /25zł Brwi
15zł /25zł Broda
15zl /25zł Szyja
15zł/25zł Baczki
50zł/60zł Twarz ( brwi, wąsik, broda, baczki, szyja, nos )
40zl/50zł Pachy
40zł/ 50zł Ręce do łokcia
50zł/60zł Ręce
50zł/60zł Brzuch
25zł/35zł Linia na brzuchu
60zł /100zł Uda
55zł/80zł Łydki
45zł/60zł Bikini klasyczne
65zł/80zł Bikini francuskie (zostawiony pasek)
80zł/95zł Bikini głębokie
80zł/180zł Nogi całe

PAKIETY:
Bikini/nogi/ręce= pachy 50 % taniej
Bikini + nogi = pachy gratis
200zł całe ciało !
160zł stała klientka wykonywująca depilację co miesiąc całego ciała
260zł całe ciało ! bikini + pachy pastą, resztę ciała woskiem
220zł stała klientka wykonywująca depilację co miesiąc całego ciała bikini i pachy
pastą , reszta woskiem

DEPILACJA MĘSKA WOSKIEM
110zł Nogi
80zł Plecy
60zł Ręce
50zł Tors
60zł Brzuch
100zł Tors i Brzuch
40zł Pachy
30zł Kark
50zł Pośladki

DEPILACJA LASEROWA
Depilowana partia

Cena

Czas

Górna warga/ uszy

120 zł

15 min

Baki/ policzki/ szyja/kark/ broda

200 zł

20 min

Pachy/ przedramiona

250 zł

30 min

Ramiona

300 zł

45 min

Dłonie

220 zł

45 min

Klatka piersiowa

400 zł

45 min

Brodawki piersiowe/ linia biała

200 zł

20 min

Brzuch

300 zł

30-45 min

Plecy

500 zł

60-90 min

Linia bikini

250 zł

30 min

Bikini głębokie

380 zł

45 min

Szpara międzypośladkowa

100 zł

15 min

Pośladki

300 zł

45 min

Łydki

350 zł

60 min

Uda

450 zł

90 min

Kolana

50 zł

15 min

Stopy

120 zł

15 min

Pojedynczy strzał

10 zł

ZABIEGI NA CIAŁO
40zł Peeling pleców
80zł Peeling całego ciała
80zł „Kawowe pobudzenie” zabieg kawowy Organiq (zabieg antycellulitowy,wyszczuplający
uda )
180zł „ czekoladowa rozkosz” zabieg czekoladowy Salco Naturel ( relaks i ujędrnienie
160zł „ Soczysta pokusa” zabieg arbuzowy ( zabieg nawilżający, redukujący cellulit )

MASAŻE
70zł Masaż częściowy klasyczny/ plecy 30min
60zł Masaż częściowy relaksujący/ plecy 30min
110zł Masaż całego ciała klasyczny/ 60min
100zł Masaż całego ciała relaksujący 60min
80zł Masaż czekoladowy/ plecy 30min
120zł Masaż czekoladowy/ całe ciało 60min
80zł Masaż świecą/plecy 30min
120zl Masaż świecą/ całe ciało 60min
100zł Masaż gorącymi kamieniami / plecy 30min

160zł Masaż gorącymi kamieniami / całe ciało 60min
200zł Masaż gorącymi kamieniami /cale ciało 90min
80zł Drenaż limfatyczny ( nogi )/ 30min
500zł Drenaż limfatyczny PAKIET 10 ZABIEGÓW! PROMOCJA!
80zł Bańka chińska ( nogi )/30min
500zł Bańka chińska PAKIET 10 ZABIEGÓW! PROMOCJA!

WIZAŻ
20zł Stylizacja brwi - nadanie kształtu
80zł Trwała na rzęsy

250zł Przedłużanie rzęs metodą 1:1 Secret Lashes ( różny kształt rzęs L, C, B, )
200zł od każdej osoby, gdy przyjdą dwie osoby w tym samym dniu.
80zł uzupełnianie rzęs Secret Lashes do 14 dni
100zł uzupełnianie rzęs Secret Lashes do 21 dni
120zł uzupełnianie rzęs Secret Lashes do 28 dni
140zł uzupełnianie rzęs Secret Lashes do 35 dni

400zł Przedłużanie rzęs metodą 1:1 Nouveau Lashes ( rzęsy jedwabne bardzo
naturalne, utrzymują się do 2 mieś )
300zł od każdej osoby, gdy przyjdą dwie osoby w tym samym dniu .
80zł uzupełnianie rzęs NouveauLashes do 14 dni
120zł uzupełnianie rzęs NouveauLashes do 21 dni
140zł uzupełnianie rzęs NouveauLashes do 28 dni

160 zł uzupełnianie rzęs NouveauLashes do 35 dni

250zł Lets’ Go ( Blink&Go ) by Nouveau Lashes ( wraz z usunięciem po 2 tyg )
150zł Lets’ Go ( Blink&Go ) by Nouveau Lashes ( wykonanie rzęs po makijażu )
50zł Makijaż dzienny ( po zabiegu pielęgnacyjnym )
100zł Makijaż dzienny, biznesowy
120zł Makijaż wieczorowy, okazjonalny
150zł Makijaż wieczorowy + rzęsy na pasku
150zł Makijaż fantazyjny, sylwestrowy
150zł Makijaż na sesje zdjęciową
150zł Makijaż ślubny próbny
150zl Makijaż ślubny
200zł Makijaż ślubny + dojazd do klientki do domu
350zł Nauka makijażu ( 3 godziny nauka dziennego i wieczorowego )

