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MANIKÚRA - PEDIKÚRA
ceník poskytovaných služeb
platný od 01.01.2018
Manikúra základní (45 min.)
Desinfekce rukou, úprava tvaru nehtů, odstranění kutikuly, masáž kutikuly výživným olejem, krátká masáž rukou.

Manikúra pečující (60 min.)

320,-

Manikúra základní; výživný, pečující peeling, maska, krém.

Pedikúra přístrojová (medicinální, suchá) (40 - 50 min.)
Desinfekce nohou, úprava nehtů, odstranění zrohovatělé kůže, popř. kuřích ok, aplikace výživných přípravků na
nehty a nohy, krátká masáž nohou.

Uvolnění nehtového valu u zarůstajícího nehtu

v rámci pedikúry / samostatně

Uvolnění nehtového valu je prováděno pouze v případě, že nehtové lůžko nehnisá.

Uvolňující techniky nohou

v rámci pedikúry / samostatně

Měkké a mobilizační techniky ke znovu obnovení protažení měkkých tkání. Metoda, kterou nenásilně a postupně
obnovujeme kloubní vůli i funkční pohyblivost.

Individuálně vyrobený silikonový korektor
pouze k mani/pedikúře

Zaleštění včelího vosku a pudru do nehtové ploténky. Jedná se o čistě přírodní techniku úpravy nehtů. P.Shine
podporuje posílení, prokrvení a zdravý růst nehtů; je vhodný pro roztřepené, lámavé či nerostoucí nehty.

Lakování výživným lakem (10 min.)

pouze k mani/pedikúře

2 vrstvy výživného laku dle typu nehtů.

Zoya Naked Manicure (nahá manikúra) (25 min.)

v rámci pedi-manikúry / samostatně

Systém, který okamžitě zlepšuje kosmetický vzhled nehtů a přináší dlouhodobý léčebný prospěch.

IBX systém (25 min. / 15 min.)

první aplikace / další aplikace do 21 dnů

Dvoufázový systém pro ochranu nehtového lůžka a zajištění správné vazby mezi nehtovým lůžkem a laky na nehty
či gel laky.

Lakování barevné (25 min.)

v rámci pedi-manikúry / samostatně

Dle druhu vybraného laku: podklad (base coat), 1 - 2 vrstvy barevného laku, vrchní lak (top coat).

Gel lak (OPI - GelColor, Orly - Gel FX, Cuccio - Veneer) (35 min.)

pouze k mani/pedikúře

Gel lak je odolný jako gel, ale nanáší se na nehty jako lak. Tento způsob nabízí dlouhodobě upravené nehty, a to po
dobu 2 - 3 týdnů.

SNS systém (dipping system, pudrové nehty) (60 min.)

pouze k manikúře

SNS systém se aplikuje bez použití UV lampy. Jedná se o velmi odolný materiál, který nehty nejen zpevňuje, ale i
vyživuje.

Francouzská manikúra za příplatek
Odlakování klasického laku

230,- / 290,-

100,40,70,- / 120,120,- / 90,70,- / 120,190,-

290,-

50,-

Účtováno POUZE v případě, že lak byl aplikován jinde.
Odstranění gelových a akrylových nehtů NENÍ PROVÁDĚNO.

zdarma /
max. 200,-

50,-

Aplikace odlišných barev na špičky nehtů.

Odstranění gel laku, SNS

400,-

max. 200,-

Zhotovení korektoru na míru - nejčastěji na vbočený palec.

P.Shine (20 min.)

250,-

materiál aplikovaný zde / jinde

100,- / 200,-

