Cennik Usług
PIELĘGNACJA DŁONI

HENNA

manicure.................................................................. 40zł 30'
manicure french........................................................ 45zł 33'
manicure spa peggy sage......................................... 60zł 40'
manicure japoński..................................................... 50zł 40'
manicure hybrydowy shellac jeden kolor.................. 70zł 50'
manicure hybrydowy shellac french.......................... 80zł 60'
zdjęcie hybrydowego lakieru................................. 25zł 15'
(zdjęcie lakieru nakładanego w Salonie Urody Perle gratis!)
przemalowanie paznokci jeden kolor..................... 20zł 10'
przemalowanie paznokci french............................... 25zł 15'
przemalowanie lakier hybrydowy jeden kolor........... 40zł 20'
przemalowanie lakier hybrydowy french................... 50zł 25'
zabieg parafinowy................................................... 35zł 25'
zabieg parafinowy przy manicure............................. 30zł 20'

henna brwi, rzęs, regulacja...................................... 30zł
henna brwi lub rzęs, regulacja.................................. 22zł
henna brwi lub rzęs................................................... 20zł
regulacja brwi........................................................... 10zł
regulacja brwi woskiem............................................. 12zł

PRZEDŁUŻANIE PAZNOKCI DŁONI

MAKIJAŻ
makijaż dzienny........................................................ 70zł
makijaż wieczorowy.............................................. 80zł
makijaż do zdjęć....................................................... 80zł
makijaż ślubny panny młodej................................ 90zł
makijaż próbny panny młodej............................... 80zł
makijaż pana młodego............................................. 40zł
sztuczne rzęsy, kępki........................................... 20-50zł

40'
60'
60'
60'
60'
60'
20'

MAKIJAŻ PERMANENTNY

żel sylikonowy na naturalną płytkę......................... 90zł 60'
przedłużanie akrylem/żelem:
jeden kolor............................................................... 120zł 90'
french.......................................................................140zł 120'
malowanie lakierem hybrydowym po przedłużeniu +30zł
dopełnienie paznokci jeden kolor:
po 3-4 tyg.................................................................. 70zł 90'
po 4 tyg..................................................................... 80zł 90'
malowanie lakierem hybrydowym po dopełnieniu +30zł
dopełnienie paznokci french:
po 3-4 tyg.................................................................. 80zł 90'
po 4 tyg..................................................................... 90zł 90'
zdjęcie paznokci z manicure.................................... 60zł 50'
PIELĘGNACJA STÓP
pedicure.................................................................. 65zł
pedicure french........................................................ 70zł
pedicure hybrydowy shellac jeden kolor ................. 90zł
pedicure hybrydowy shellac french.........................100zł
półpedicure(pielęgnacja paznokci bez pięt)........... 50zł
półpedicure french................................................... 55zł
półpedicure hybrydowy jeden kolor.......................... 75zł
półpedicure hybrydowy french................................. 85zł
przemalowanie paznokci:
jeden kolor............................................................... 20zł
french....................................................................... 25zł
lakier hybrydowy jeden kolor................................... 45zł
lakier hybrydowy french........................................... 50zł
usuwanie odcisków............................................... 30zł
zabieg parafinowy.................................................. 35zł
zabieg parafinowy przy pedicure............................. 30zł
akryl/żel na stopy
jeden kolor............................................................... 90zł
french.......................................................................100zł
dopełnienie akryl/żel................................................ 70zł

30'
15'
15'
10'
10'

brwi cień, włos po włosie...................................... 450zł
usta kontur............................................................ 350zł
usta kontur z wypełnieniem................................... 650zł
zagęszczenie w linii rzęs....................................... 250zł
górna kreska i zagęszczenie w linii rzęs............... 450zł
dolna kreska.......................................................... 350zł
górna i dolna kreska.............................................. 550zł
korekta nieudanego makijażu.......................... od 500zł
retusz blizn, bielactwa...................................... od 350zł
retusz łysienia miejscowego............................ od 200zł
retusz łysienia, cała głowa.............................. od 1000zł
korekta każdego rysunku po 4 tyg.......................... 50zł

120'
60'
90'
20'
30'
20'
30'
120'
120'
90'
150'

NAUKA MAKIJAŻU
60'
60'
75'
75'
40'
40'
55'
55'
15'
15'
30'
30'
20'
25'
20'
60'
70'
40'

150zł

90'

wąsik...................................................................... 15zł
broda...................................................................... 15zł
boki twarzy............................................................. 15zł
twarz....................................................................... 40zł
uda ........................................................................ 35zł
łydki........................................................................ 35zł
nogi........................................................................ 75zł
nogi +małe bikini.................................................... 90zł
bikini....................................................................... 35zł
bikini całość, brazylijskie........................................ 60zł
pośladki.................................................................. 30zł
pachy...................................................................... 25zł
całe ręce................................................................. 35zł
przedramiona......................................................... 20zł
tors......................................................................... 50zł
plecy....................................................................... 50zł

10'
10'
10'
25'
20'
20'
60'
70'
25'
35'
20'
20'
25'
15'
25'
30'

dla wszystkich kobiet, które nie potrafią
się malować lub chcą udoskonalić swoje
umiejętności
DEPILACJA WOSKIEM

PIELĘGNACJA TWARZY, SZYI I DEKOLTU KOSMETYKAMI JANSSEN COSMETICS
SKIN EXCEL THERAPY..............................................................................................................................................

80zł

Ampułki wprowadzane w głąb skóry za pomocą ultradźwięków. Zabieg poprzedza wykonanie peelingu kawitacyjnego.
DE-STRESS - koncentrat uspokajający skórę wrażliwą
ANTI-COUPEROSE - koncentrat na popękane naczynka
NORMALIZING SKIN FLUID - koncentrat dla skóry tłustej, zanieczyszczonej
HYALURON FLUID - koncentrat do skóry suchej, odwodnionej
YOUTH FLUID - koncentrat dla skóry wymagającej
HYDRO - HITOSAN - koncentrat do skóry suchej
MEL-FADIN - koncentrat rozjaśniający przebarwienia
LIFTING EFECT - koncentrat liftingujący
CAVIAR ECTRACT - koncentrat regenerujący
MASAŻ TWARZY, SZYI I DEKOLTU...........................................................................................................................

60zł

OCZYSZCZANIE.......................................................................................................................................................... 150zł
BALANCING.......................................................................................................................................................... 115-135zł
zabieg normalizujący dla skór mieszanych, z tendencją do powstawania zaskórników, świecących się
A-CONTROLE.......................................................................................................................................................

110-140zł

zabieg oczyszczający dla skóry tłustej, trądzikowej skłonnej do tworzenia się stanów zapalnych
ANTI-COUPEROSE............................................................................................................................................ 110-170zł
zabieg dla skór wrażliwych z rozszerzonymi naczynkami krwionośnymi i trądzikiem różowatym
ANTI-STRESS...................................................................................................................................................... 110-180zł
zabieg dla skóry rumieniowej i nadreaktywnej, reagującej zaczerwienieniem na dotyk, stres
HYALURON.......................................................................................................................................................... 150-190zł
zabieg nawilżający dla skóry odwodnionej, ze zmarszczami spowodowanymi brakiem wilgoci
REPAIR................................................................................................................................................................. 135-200zł
zabieg regenerujący dla skóry suchej, pozbawionej elastyczności
VITAMIN C............................................................................................................................................................ 170-220zł
zabieg przeciwzmarszczkowy z witaminą c dla skóry zmęczonej, zestresowanej, skóry palaczy
LIFTING................................................................................................................................................................

140zł

zabieg intensywnie liftingujący, ''okolicznościowy"daje natychmiastowy efekt napięcia skóry
BIO-FRUIT............................................................................................................................................................

140zł

zabieg z kwasami owocowymi, odświeża skórę, rozjaśnia, wygładza zmarszcki i oczyszcz pory
WHITENING.........................................................................................................................................................

140zł

zabieg wybielający i rozjaśniający, pomaga w likwidacji plam pigmentacyjnych
2 PHASE VISIBLE...............................................................................................................................................

150zł

intensywna, sześciotygodniowa dwufazowa kuracja wybielająca
EXTRA RICH 50+.................................................................................................................................................

160zł

zabieg modelująco-liftingujący dla kobiet dojrzałych z fitohormonami, szczególnie w i po okresie menopauzy
TRIFOLIA HIBISCUS 50+.....................................................................................................................................

180zł

zabieg intensywnie liftingująco-modelujący dla kobiet dojrzałych
DR ROLLAND SACHER.....................................................................................................................................
luksusowy zabieg odżywczo-regenerujący z wykorzystaniem wody perłowej i ekstraktu z kawioru i magnoli.

200zł

ZAMYKANIE NACZYŃ IPL
MIKRODERMABRAZJA
Zabieg polegający na mechanicznym złuszczaniu naskórka
za pomocą diamentowych głowic ściernych. Zabieg wygładza
skórę, rozjaśnia, oczyszcza, odmładza.
wersja z kremem....................................................... 80zł 45'
wersja z maską kremową......................................... 110zł 60'
wersja z ampułką...................................................... 110zł 60'
wersja z ampułką i maską kremową......................... 130zł 90'
wersja z ampułką i maską algową............................ 150zł 90'
mikrodermabrazja + kwasy................................ 150-170zł 90'
mikrodermabrazja dekoltu w zabiegu......................... 10zł
mikrodermabrazja pleców.......................................... 80zł

PEELING KAWITACYJNY, SONOFOREZA
Peeling kawitacyjny to zabieg polegający na bezbolesnym,
bezinwazyjnym oczyszczaniu skóry za pomocą ultradźwięków
Sonoforeza to wprowadzanie w skórę substancji czynnych
za pomocą fal ultradźwiękowych
peeling kawitacyjny..................................................... 50zł 30'
peeling kawitacyjny, sonoforeza z ampułką................ 80zł 40'
peeling kawitacyjny, sonoforeza z ampułką
i maską algową........................................................... 140zł 60'
KWAS GLIKOLOWY SSS 25-35%
Peeling na bazie kwasu glikolowego przeznaczony dla skóry
suchej i tłustej. Poprawia koloryt, elastyczność i jędrność
skóry,reguluje wydzielanie sebum........................... 110zł 60'
MEZOTERAPIA MIKROIGŁOWA

MASAŻ CIAŁA
masaż klasyczny całego ciała..................................... 90zł 60'
masaż klasyczny grzbietu(całych pleców)................... 55zł 40'
masaż klasyczny wybranej części ciała
(kończyny dolne. brzuch odcinek
lędźwiowy kręgosłupa)
jedna część ciała.......................................................... 30zł 40'
dwie części ciała...........................................................50zł 50'
trzy części ciała............................................................ 70zł 60'
drenaż limfatyczny wybranej części ciała.....................50zł 30'
masaż punktowy(pomaga przy migrenach)..................50zł 30'
masaż relaksacyjny całego ciała................................ 120zł120'
masaż antycellulitowy bańkami chińskimi,
uda,pośladki................................................................. 45zł 40'
PIELĘGNACJA CIAŁA
peeling całego ciała................................................. 80zł 30'
masaż relaksacyjny całego ciała + peeling............. 150zł 120'
Gorączka Złota Bielenda......................................... 150zł 90'
zabieg nawilżająco-rozświetlający
Czekoladowa Rozkosz Bielenda............................. 150zł 90'
zabieg wyszczuplająco-relaksujący
Raspberry Body Program Bielenda.......................... 150zł 90'
zabieg wyszczuplająco detoksykujący
ZABIEG OPALAJĄCY
zabieg bez peelingu
twarz, szyja, dekolt................................................
MASAŻ
LECZNICZY CIAŁA
połowa
ciała...........................................................
całe ciało................................................................

30zł 20'
45zł 30'
90zł 40'

PRZEKŁUWANIE USZU

80zł 15'

pierwszy zabieg z zakupem rollera.................................... 240zł nowoczysty system studex 75 pozwala na sterylne i
kolejny zabieg..................................................................... 150zł bezbolesne przekłuwanie uszu pistoletem bezhukowym
zapraszamy dorosłych i dzieci od 3 roku życia.

ZAPROSZENIE UPOMINKOWE - pomysł na prezent dla bliskiej osoby
Świetnym pomysłem na prezent dla bliskiej osoby jest podarowanie Zaproszenia Upominkowego.
Może ono być wykupione na konkretny zabieg, w wybranej przez klienta kwocie.

SPRZEDAŻ PROFESJONALNYCH KOSMETYKÓW I AKCESORII KOSMETYCZNYCH - sklep
Prowadzimy sprzedaż profesjonalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała, a także lakierów i akcesorii
do paznokci i makijażu

DEPILACJA LASEROWA
Okolica:

DEPILACJA LASEROWA

Cena:

Czas zabiegu:

150zł
15'
wąsik
150zł
15'
broda
200-300zł
20'
szyja
100zł
10'
skronie
100zł
10'
uszy
300zł
15'
policzki
400zł
30'
cała twarz
150-300zł
30'
kark
350-700zł
45'
plecy
200-700zł
45'
klatka piersiowa
200-300zł
30'
brzuch
150zł
10'
linia brzucha
150zł
15'
dłonie
200-350zł
30'
przedramiona
150-300zł
20'
ramiona
250-600zł
60'
całe ręce
150zł
10'
palce
250zł
20'
bikini pachwiny
300zł
30'
bikini średnie
350zł
40'
bikini całkowite
100-200zł
15'
szpara pośladkowa
200-350zł
30'
pośladki
350-500zł
45'
uda
30'
łydki + kolana i stopy gratis 300-400zł
150zł
15'
stopy
100zł
10'
brodawki sutkowe
500-800zł
90'
cale nogi + stopy gratis
250zł
20'
pachy
Przy wyborze dwóch okolic 10% rabatu
Przy wyborze trzech okolic 15% rabatu
Dowiedź się o aktualnych promocjach na depilację dzwoniąc pod numer
600 459 917 lub odwiedź nas na FB

LASER FRAKCYJNY ABLACYJNY CO2 FIRE XEL
Okolica:

DEPILACJA LASEROWA

Cena:

400zł
twarz, blizny potrądzikowe
800zł
twarz-resurfacing
500zł
szyja
650zł
dekolt
300-400zł
czoło
450-550zł
policzki
150zł
bruzda nosowo-wargowa
150zł
lwia zmarszczka
500zł
dłonie(grzbiet)
350zł
okolice oczu
150zł
nos
300zł
okolice ust
redukcja blizn i rozstępów 150-1500zł
150-700zł
przebarwienia
400zł
peeling laserem co2

Czas zabiegu:

15'
30'
20'
30'
15'
15'
10'
10'
20'
15'
10'
15
10-60'
10-60'
30'

Dodatkowa maska z osocza na skórę po laserze CO2 +360zł

Przy wyborze dwóch okolic 10%rabatu.
Jeśli próg bólu pacjenta jest niski i wymagane jest znieczulenie
kremem znieczulającym do czasu zabiegu należy doliczyć 30 minut.

TERMOCELL-ZAMYKANIE NACZYNEK
Okolica:

skrzydełka nosa
nos
policzki/nos
broda
dekolt
cała twarz
włókniaki

Cena:

150zł
200zł
350zł
200zł
300zł
450zł
80-450zł

Czas zabiegu:

10'
15'
20'
15'
20'
40'

Ceny Termocell są cenami za pierwszy zabieg, należy wykonać
ok 3 zabiegów. Cena za kolejne zabiegi jest niższa ze względu na
mniejszą ilość naczynek.
Naczynka na nogach
Cena ustalana jest indywidualnie po konsultacji i wyborze
najbardziej efektywnego zabiegu i waha się od 150zł do 1000zł
IPL/RUMIEŃ/TRĄDZIK
Okolica:

DEPILACJA LASEROWA

cała twarz
policzki+nos
czoło
broda
szyja
dekolt
plecy

Cena:

249zł
200zł
150zł
150zł
249zł
249zł
350zł

NICI PDO
Cena:

Okolica:

50-55zł

1 nić pdo

Na jeden zabieg minimalna ilość nici to 20szt
BOTOX
Cena:

Okolica:

DEPILACJA LASEROWA

jedna okolica
dwie okolice
trzy okolice

450zł
800zł
1100zł

KWAS HIALURONOWY
Cena:

Okolica:

DEPILACJA LASEROWA

1ml(1ampułkostrzykawka)

od 800zł

LIPOLIZA
Okolica:

Cena:

1ampułka 5ml

200zł

DEPILACJA LASEROWA

OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE/MEZOTERAPIA
Okolica:

twarz
twarz, szyja
skóra głowy

Cena:

600zł/250-600zł
1100zł/500-900zł
650zł/500-600zł

