STRIH A ÚČES
STRIH
Strih dámsky (vrátane umývania a
stylingu)

37 €

Pánsky strih

20 €

Pánsky strih strojčekom

15 €

Úprava brady a fúzov

15 €

Úprava ofiny

15 €

Detský strih (do 12 rokov)

50% od ceny

Set: Pánsky strih plus úprava brady

30 €

ÚČES
Pánsky účes

10 €

Brushing

20 €

Koktejlový účes

27 €

Spoločenský účes

50 €

Svadobný účes (bez skúšky)
Skúška svadobného účesu

100 €
50 €

FARBENIE VLASOV
Farbenie korienkov
Farbenie vlasov
Zakrytie šedivých vlasov
Melírovanie
Ombré, balayage
Odfarbovanie
Tónovanie

45 €
od 55 €
15 €
od 75 €
od 110 €
od 60 €
40 €

KERATÍN (BEZ STYLINGU)
Fusio-Dose

15 €

Keratermia

50 €

Smart Bond

10 €

lieči vlasy. Koncentráty a boostery
sa združujú v jadre nového systému
a vytvárajú shot krásy a zdravia pre
Vaše vlasy, ktorý uspokojí potreby aj
najnáročnejších klientiek. Kokteil Vám
namieša kaderník na základe vlasovej
diagnostiky.
Termoaktívna starostlivosť o vlasy.
Okamžité intenzívne obnovenie vlasovej
hmoty. Vlasy sú elastické a pružné
a vlasový materiál sa stáva hladký a
hodvábny.
je služba, ktorá chráni väzby vo vnútri
vašich vlasov počas aj po farbení,
odfarbovaní alebo melírovaní. Rozdiel
v kvalite svojich vlasov pocítite ihneď a
vydrží Vám dlhodobo.

Keratínové vyrovnávanie vlasov

Keratínové vyrovnávanie vlasov je postup
intenzívnej rekonštrukcie vlasov keratínom
a silikónami, ktoré obohatia štruktúru
vlasov. Je to ideálny spôsob, ako sa zbaviť
kudrliniek. Odporúča sa tiež ľuďom s
hustými a kučeravými vlasmi. Účinok po
vyrovnaní vlasov keratínu trvá od 2 do 5
mesiacov v závislosti od zloženia a stavu
vlasov a správnej domácej starostlivosti.

150 €

KOZMETICKÉ SLUŽBY
Masáž tváre (30 minút/1 hodina)

15/30 €

Čistenie

40 €

Pro Skin 30 *

30 €

Pro Skin 60

60 €

Pro Skin 30 man **

30 €

Pro Skin 60 man

60 €

Mikrodermabrázia

30 €

Pro skin 30*

je špecialistami navrhnutá 30 minútová
intenzívna procedúra, ktorá pomáha riešiť
problémy pokožky. Je to tiež účinná
podpora pravidelnej terapie Dermalogica.

Pro skin 60

je komplexná profesiolnálna procedúra,
ktorá je každý raz iná. Kozmetička na
základe diagnostiky vyberá vhodné
ošetrenie: výživné, hydratačné a anti-age.

Pro Skin 30 man**

špeciálne ošetrenie pre pánov zamerané na
riešenie problémov pokožky: výživa,
hydratácia, anti-age. Je to kombinácia
špeciálnych produktov a masážnych
techník.

OBOČIE A MIHALNICE
Úprava obočia

7€

Farbenie obočia

7€

Farbenie obočia hennou
Farbenie mihalníc

15 €
5€

Predĺženie mihalníc (prirodzené)

40 €

Predĺženie mihalníc (dvojitý objem)

55 €

MAKE-UP
Express

15 €

Denný

25 €

Večerný

40 €

Svadobný (so skúškou)
Fantasy

100 €
60 €

VOSKOVÁ DEPILÁCIA
Depilácia jednej časti tváre

5€

Podpazušie

10 €

Ruky

20 €

Predkolenie

20 €

Celé nohy

30 €

Oblasť bikín

15 €

Brazílska depilácia - intímne partie

25 €

Zadok

25 €

Chrbát

25 €

Hruď

20 €

MANIKÚRA · PEDIKÚRA
MANIKÚRA
Európska manikúra

15 €

Klasická manikúra

20 €

Prístrojová manikúra

20 €

Brazílska manikúra

25 €

Japonská manikúra

25 €

Mužská manikúra

20 €

Mužská brazílska manikúra

25 €

PEDIKÚRA
Express pedikúra

25 €

Klasická pedikúra

30 €

Prístrojová pedikúra

35 €

Brazílska pedikúra

35 €

Mužská pedikúra

30 €

Mužská brazílska pedikúra

35 €

DOPLNKOVÉ SLUŽBY
Lakovanie Smith&Cult

10 €

Gél lak Luxio

15 €

Francúzsky gél lak Luxio

20 €

Liečivá vrstva VitaGel

10 €

VitaGel + Luxio

22 €

Nechtový dizajn (1 necht)

od 5 €

Oprava (1 necht)

od 3 €

Odstránenie gél laku

10 €

MODELOVANIE NECHTOV
Klasické nechtové modelovanie

55 €

Francúzske nechtové modelovanie

60 €

Klasická nechtová korektúra

35 €

Francúzska nechtová korektúra

40 €

Odstránenie gélových nechtov

20 €

TELOVÉ OŠETRENIA
Zoštíhľujúce ošetrenie - 60 minút
(Peeling z papaye, synergizujúca
esencia, zoštíhľujúca esencia,
zoštíhľujúca elastomaska, igelitová
fólia)

80 €

Relaxačné ošetrenie - 60 minút
(Relaxačný telový zábal)

75 €

DE-stressing - 30 minút (Masážny
olej s esenciálnymi olejmi)

45 €

Intense DE-stressing - 60 minút
(Masážny olej s esenciálnymi olejmi)

75 €

Exfoliačné ošetrenie - 30 minút
(Peeling s mangom a hnedým
cukrom)

40 €

Zoštíhlenie / spevnenie - 60 minút
(Zoštíhľujúci anticelulitídny zábal/
spevňujúci zábal)

75 €

ILIPO

25 €

Kúpte 4, dostanete 5

MASÁŽ
LIEČIVÁ

60
minút

90
minút

Klasická masáž

50 €

70 €

Lymfodrenáž

50 €

85 €

Športová masáž

55 €

85 €

Stretching masáž

50 €

70 €

Reflexná masáž chodidiel
(40 min)

40 €

RELAXAČNÁ

60 min 90 min

Medová masáž

55 €

85 €

Relaxačná masáž

50 €

85 €

Antistress masáž hlavy
(30 min)

30 €

Masáž lávovými kameňmi

55 €

Bankovanie (45 min)

45 €

BALÍKY
DEPOZIT
+10% výšky zálohy
NARODENINOVÁ ZĽAVA
-15% na všetky služby
WELCOME SET (komplex služieb
pre zoznámenie sa s každou časťou
salóna, pri prvej návšteve
Na výber 3 služby: Strih, Koktejlový
účes, Brazílska manikúra, Brazílska
pedikúra, Masáž tváre (30 minút),
Klasická celotelová masáž (45 minút),
ILIPO

80 €

BEAUTY NAIL
Brazílska manikúra + Brazílska
pedikúra + Luxio/Smith&Cult

77 €

EXPRESS TOTAL LOOK
Účes + Make-up + Manikúra +
Smith&Cult

90 €

160 €
BIG BEAUTY DAY
Strih + Starostlivosť + Účes + Manikúra
+ Pedikúra + Úprava a farbenie obočia
+ Masáž tváre

BALÍKY
SILK SKIN
Vosková depilácia 3 a viac častí tela
- 10%
SUMMER HOLIDAY
Manikúra + Pedikúra + Luxio
Vosková depilácia - Oblasť bikín +
Podpazušie + Nohy + ILIPO

120 €

WEDDING PACK *
300 €
Svadobný účes (bez skúšky) +
Klasická manikúra + Pedikúra + Luxio
(alebo francúzska) +
Svadobný make-up (bez skúšky)
+ Vosková depilácia (oblasť bikín,
podpazušie + nohy)
* + Prosecco
AFTERDARK RELAX
Masáž tváre (30 minút) +
Lifting očného okolia +
Masáž tela (45 min)

70 €

JET LAG
Reflexná masáž chodidiel (40 min) +
Tonizačné ošetrenie tváre + Skin
scrub

80 €

