Kozmetikai árlista
2019 január 01-től
Az árak forintban értendők és tartalmazzák az ÁFÁ-t!
Az árváltozás jogát fenntartjuk!
Kozmetikai „ hagyományos” tisztító kezelések:
„ Tini” arckezelés:
Tisztító arckezelés:
Tisztító arckezelés + dekoltázs masszázs:

7100.8500.9500.-

Babor Skinovage kezelések:
7.500ft-tól
A kezelések árai hatóanyagtól és tartalomtól függően változnak.
A kezelések típusairól és árairól érdeklődj kozmetikusunktól.

Babor Anti –Aging kezelések:
15.500.-ft-tól
HSR, Reversive, Grand CRU
A kezelések árai hatóanyagtól és tartalomtól függően változnak.
A kezelések típusairól, és árairól érdeklődj kozmetikusunktól.
Dr Babor Kezelések:
14.500-ft-tól
A kezelések árai hatóanyagtól és tartalomtól függően változnak.
A kezelések típusairól, és árairól érdeklődj kozmetikusunktól.
Crash kúra (mini) arcra: 9000.-ft

Szépségápolás:
-Szempillafestés:

Crash kúra (maxi) arcra : 14.000.-ft

1300.1000,
800.3800.-

-Szemöldökfestés:
-Szemöldökszedés(csipesszel):
-Arcmasszázs hatóanyagos krémmel:
(Letisztítás,peeling,arcmasszázs,befejező krém.)
-Arc+dekoltázs masszázs hatóanyagos krémmel: 5200.(Letisztítás. peeling, arc+dekoltázs masszázs, befejező krém,)
-Beauty express kezelés:
4800.( Letisztítás,peeling,ampulla , pakolás, befejező krém.)
-Beauty SOS! kezelés:
3700.(Letisztítás,peeling , ampulla, befejező krém,)
-Hátkezelés:
7.500.-

(Letisztítás,peeling,felpuhítás,fertőtlenítés,tisztítás,összehúzó maszk,befejező krém.)
-Tű nélküli MESOTHERAPIA-s kezelés: 10.000.-/ alkalom
Bérlet: 4 alkalom: 38.000.-Microdermabrasio –s vagy Hydrodermabrasio-s kezelés:
Alap :
5200.-/alkalom
Bérlet: 4 alkalom: 20.000.(Letisztítás , peeling,fertőtlenítés, abrasiós kezelés,maszk, befejező krém.)
Extra:
6200.- /alkalom
Bérlet : 4 alkalom: 24.000.( Alap kezelés+ hatóanyagos ampulla vagy serum bőrtípusnak megfelelően.)
-Ultrahangos kezelés:
4500.(Letisztítás, peeling, ampulla+ ultrahang, befejező krém.)
-VIO –s kezelés:
2800.(Letisztítás, VIO-s eljárás, összehúzó maszk, befejező krém.)

Műszempilla:
1D -től 6D valamint Mega Volume-ig :9.800-Ft-tól.
Műszempilla töltése:
1D-től 6D valamint Mega Volume-ig :5.500-Ft -tól.
A műszempilla felhelyezésének árai a technikai kivitelezésének megfelelően változik.
Részletekről érdeklődj kozmetikusunknál.

Gyantázás:
Test felület

Patronos gyanta
alkalmazása

Áll
Pajesz
Arc
Bajusz
Szemöldök
Hónalj
Fazon
Intim
„Holywood” intim
Láb térdig
Comb
Láb végig
Kar
Mellkas
Hát

900.800.1200.800.800.1200.1200.1800.2900.1900.1900.3300.1600.3500.4000.-

Elasztikus gyanta
alkalmazása
vagy WAX
1000.900.1500.900.900.1500.1500.2100.3900.2500.2800.5600.2500.4500.5000.-

Pandhy’s
cukorpaszta
alkalmazása
1200.1100.1900.1100.1100.1900.1900.3500.4900.3100.3500.8500.3800.5500.6500.-

Tetoválás
A tetoválás árak minden esetben tartalmazzák az első eljárás utáni egyszeri korrekciót!
Tetovált testfelület
Szemöldök+ korrekció
Felső szemhéj + korrekció

„Satíros” eljárással
40.000
25.000

Szálazott eljárással
45.000
-

Alsó szemhéj +korrekció
Ajak kontúr vonal+
korrekció
Ajak satír + korrekció
Ajak kontúr+satír+korrekció
Szemöldök színfrissítő
tetoválás
(Csak a már korábban
elkészített munkám után)

18.000
40.000

-

40.000
60.000
20.000

27.000

Egyéb szempilla eljárások
Szempilla lifting,/ dauer
Tincses műszempilla felhelyezése

7000.4000.-

Smink
Nappali smink elkészítése
Alkalmi smink elkészítése
Esküvői smink elkészítése
Esküvői smink helyszíni kiszálláskor,

5000.10.000.15.000.15.000.-+ km díj

