CENNIK USŁUG W STUDIU PIELEGNACJI
URODY „NAOMI”
KOSMETYKA UPIĘKSZAJĄCA
Regulacja brwi 15zł
Regulacja brwi - nadanie kształtu 20zł
Henna brwi 20zł
Henna brwi + regulacja(gratis) 20zł
Henna rzęs 20zł
Henna brwi i rzęs 30zł
DEPILACJA WOSKIEM
Depilacja wąsika 15zł
Depilacja bródki 15zł
Depilacja twarzy 35zł
Depilacja pach 30zł
Depilacja rąk 55zł
Depilacja bikini 30zł
Depilacja nóg do kolan 40zł
Depilacja nóg całych 80zł
Makijaż dzienny 70zł
Makijaż wieczorowy 70zł
Makijaż ślubny 70zł
Makijaż próbny + ślubny 130zł
Kępki rzęs (1 kępka) 3zł
PRZEDŁUŻANIE RZĘS
Przedłużanie metodą 1:1 120zł
Uzupełnianie rzęs 1:1 (do 21 dni ) 65zł
Uzupełnianie rzęs 1:1 (do 10 dni ) 30zł
Uzupełnianie rzęs 1:1 (powyżej 21dni ) 80zł
Przedłużanie rzęs 2:1 140zł
Uzupełnianie rzęs 2:1 ( do 21 dni) 70zł
Uzupełnianie rzęs 2:1 (do 10 dni ) 35zł
Uzupełnianie rzęs 2:1 (powyżej 21dni ) 90zł
Przedłużanie rzęs 3:1 160zł
Uzupełnianie rzęs 3:1 (do 21 dni ) 80zł
Uzupełnianie rzęs 3:1 (do 10 dni ) 40zł
Uzupełnianie rzęs 3:1 (powyżej 21dni ) 100zł
Przedłużanie rzęs volume 180zł
Uzupełnianie rzęs volume (do 21 dni ) 100zł
Uzupełnianie rzęs volume (do 10 dni ) 50zł
Uzupełnianie rzęs volume (powyżej 21dni ) 120zł
MAKIJAŻ PERMANENTY
Brwi metodą włoskową, pudrową, ombre, hybrydową 600zł
Kreski na powiekach:
- pigmentacja powiek górnych 500 zł
- pigmentacja powiek dolnych 400 zł
- pigmentacja powiek górnych i dolnych 600 zł
Usta metodą pomadkową, błyszczykową- 600zł
Pierwsza korekta makijażu permanentnego 100zł
Korekta makijażu permanentnego (do roku czasu) 100zł

Korekta makijażu permanentnego (do 1,5 roku ) 200zł
Korekta makijażu permanentnego (do 2 lat) 300zł
Korekta makijażu permanentnego (powyżej 2 lat) 600zł
Body piercing (przekłucie + kolczyk)
kolczykowanie pępka, łuku brwiowego, języka, wargi 100 zł
kolczykowanie sutka 120 zł
kolczykowanie nosa 75 zł
Przekłuwanie uszu + kolczyki 50 zł
Przekłuwanie ucha + kolczyk 30 zł
Opalanie natryskowe całe ciało 80zł/połowa ciała 50zł/twarz 35zł
KOSMETYKA PIELĘGNACYJNA
ZABIEGI PIELĘGNACYJNE NA TWARZ
Masaż twarzy i dekoltu 55 zł
Zabieg pielęgnacyjny podstawowy na twarz i szyję (odżywczy/nawilżający/ regenerujący) 110zł
( peeling+masaż+maseczka)
Zabieg pielęgnacyjny na twarz i szyję (odżywczy/nawilżający/ regenerujący) 130zł
( peeling+masaż+maska „gumowa” z alg)
Zabieg specjalistyczny na twarz i szyję (odżywczy/nawilżający/ regenerujący) 150zł
( peeling+masaż+maseczka, poprzedzony mikrodermabrazją, oxybrazją lub peelingiem kawitacyjnym)
Zabieg specjalistyczny na twarz i szyję (odżywczy/nawilżający/ regenerujący) 160zł
( peeling+masaż+maska „gumowa” z alg lub w płacie, poprzedzony mikrodermabrazją, oxybrazją lub peelingiem
kawitacyjnym)
Zabieg specjalistyczny na twarz i szyję (odżywczy/nawilżający/ regenerujący) 160zł
( peeling+masaż+kwasy+maseczka, poprzedzony mikrodermabrazją, oxybrazją lub peelingiem kawitacyjnym)
Zabieg specjalistyczny na twarz i szyję (odżywczy/nawilżający/ regenerujący) 180zł
( peeling+masaż+kwasy+maska „gumowa” z alg lub w płacie, poprzedzony mikrodermabrazją, oxybrazją lub
peelingiem kawitacyjnym)
Zabieg pielęgnacyjny podstawowy na twarz, szyję i dekolt (odżywczy/nawilżający/ regenerujący) 180zł
( peeling+masaż+maseczka)
Zabieg pielęgnacyjny na twarz, szyję i dekolt (odżywczy/nawilżający/ regenerujący) 220zł
( peeling+masaż+maska „gumowa” z alg)
Zabieg specjalistyczny na twarz ,szyję i dekolt (odżywczy/nawilżający/ regenerujący) 260zł
( peeling+masaż+maseczka, poprzedzony mikrodermabrazją, oxybrazją lub peelingiem kawitacyjnym)
Zabieg specjalistyczny na twarz ,szyję i dekolt (odżywczy/nawilżający/regenerujący) 280zł
( peeling+masaż+kwasy+maseczka, poprzedzony mikrodermabrazją, oxybrazją lub peelingiem kawitacyjnym)
Zabieg specjalistyczny na twarz ,szyję i dekolt (odżywczy/nawilżający/regenerujący) 300zł
( peeling+masaż+kwasy+maska „gumowa” z alg lub w płacie, poprzedzony mikrodermabrazją, oxybrazją lub
peelingiem kawitacyjnym)
ZABIEGI OCZYSZCZAJĄCE
Oczyszczanie manualne twarzy- zabieg podstawowy 110zł
(peeling+oczyszczanie manualne+maseczka ściągająca lub łagodząca)
Oczyszczanie twarzy z masażem 150zł
(peeling+oczyszczanie manualne+masaż twarzy+maseczka łagodząca)
Oczyszczanie twarzy ze złuszczaniem 160zł
(peeling+mikrodermabrazja lub oxybrazja+oczyszczanie manualne+maseczka łagodząca)

Oczyszczanie twarzy + zabieg balansujący 150 zł
(łączy tradycyjne oczyszczanie z zabiegiem pielęgnacyjnym (peeling+oczyszczanie manualne+serum+maska
przeciwłojotokowa lub łagodząca)- odświeża skórę i zapobiega stanom zapalnym)
Oczyszczanie dekoltu (zabieg podstawowy) 90zł
Oczyszczanie pleców (zabieg podstawowy) 110zł
Zabieg z kwasami (twarz+szyja) 80zł/ (twarz+szyja+dekolt) 120zł
(mieszanka kwasów dopasowana do potrzeb skóry+maseczka łagodząca)
PEELING KAWITACYJNY
Zabieg podstawowy twarz+szyja 130zł
(peeling+peeling kawitacyjny+maseczka odżywcza/nawilżająca/regenerująca)
Zabieg podstawowy twarz+ szyja+dekolt 180zł
(peeling+peeling kawitacyjny+maseczka odżywcza/nawilżająca/regenerująca)
Peeling kawitacyjny + zabieg pielęgnacyjny (dowolny) twarz / twarz, szyja, dekolt
cena wybranego zabiegu +50 zł (twarz+szyja) / + 80 zł (twarz, szyja, dekolt)
Peeling kawitacyjny + oczyszczanie manualne 150 zł
Peeling kawitacyjny+kwasy (twarz+szyja) 150zł/twarz+szyja+dekolt 220zł
MIKRODERMABRAZJA
Mikrodermabrazja zabieg podstawowy (twarz+szyja) 130zł
(peeling+mikrodermabrazja+maseczka odżywcza/nawilżająca/regenerująca)
Mikrodermabrazja zabieg podstawowy (twarz+szyja+dekolt) 180zł
(peeling+mikrodermabrazja+maseczka odżywcza/nawilżająca/regenerująca)
Mikrodermabrazja + oczyszczanie manualne (twarz+szyja) 160zł
Mikrodermabrazja + zabieg pielęgnacyjny (dowolny) /
cena wybranego zabiegu +50 zł (twarz+szyja)/ + 80 zł (twarz, szyja, dekolt)
OXYBRAZJA
Oxybrazja zabieg podstawowy (twarz+szyja) 150zł
(peeling+oxybrazja+maseczka odżywcza/nawilżająca/regenerująca)
Oxybrazja zabieg podstawowy (twarz+szyja+dekolt) 220zł
(peeling+oxybrazja+maseczka odżywcza/nawilżająca/regenerująca)
Oxybrazja + oczyszczanie manualne (twarz+szyja) 160zł
Oxybrazja + zabieg pielęgnacyjny (dowolny) /
cena wybranego zabiegu +50 zł (twarz+szyja)/ + 80 zł (twarz, szyja, dekolt)
PIELĘGNACJA DŁONI
Manicure 45 zł
Manicure + malowanie paznokci lakierem 50 zł
Manicure Hybrydowy 60 zł
(manicure+malowanie paznokci lakierem hybrydowym)
Manicure Hybrydowy ze zdobieniem paznokci „efektem” 70 zł
(manicure hybrydowy+ jeden z efektów brokatowych: syrenka/śnieżka/kopciuszek/holo/kameleon/pieczątka)
Malowanie paznokci lakierem 20zł
Malowanie paznokci hybrydą 30zł
Maseczka na dłonie regenerująco-odżywcza 30zł
Peeling dłoni 20zł
Zabieg SPA na dłonie 50zł (peeling+maseczka+masaż dłoni)

Zabieg Parafinowy na dłonie 40 zł
(peeling+maseczka+parafina- zabieg intensywnie regenerujący ,wygładza i nawilża szorstką i popękaną skórę dłoni)
(zalecana seria 10 zabiegów - koszt całej serii 300zł)
"PIEKNE DŁONIE"- pakiet obejmujący Manicure + Zabieg Parafinowy na Dłonie 60 zł
NOWOŚĆ!
Manicure + Rękawice Kolagenowe 85zł
(manicure+„Rękawice kolagenowe”+malowanie hybrydą)
Manicure SPA 85zł
(peeling+maska+manicure+masaż dłoni)
Stylizacja paznokci techniką AKRYLOWĄ
Przedłużanie paznokci + malowanie hybrydą 120zł zł
Przedłużanie paznokci z malowaniem+zdobienie jednym „efektem” 130zł
Przedłużanie paznokci z malowaniem+zdobienie kilkoma „efektami” 140zł
+ „cyrkonie” 50gr/szt
+ kwiatek z akrylu 10zł/szt
Wzmacnianie paznokci cienką warstwą AKRYLU lub ŻELU 90 zł
Wzmacnianie paznokci cienką warstwą AKRYLU lub ŻELU z malowaniem 100zł
Łatka AKRYLOWA wzmacniająca pękający paznokieć 20 zł
Stylizacja paznokci techniką ŻELOWĄ 130zł
Uzupełnianie paznokci AKRYLOWYCH, ŻELOWYCH
Uzupełnianie do 3 tyg (korekcja odrostów) z malowaniem hybrydą 75zł
Uzupełnianie do 3 tyg (korekcja odrostów) z malowaniem hybrydą+„efekt” 80zł
Uzupełnianie do 3 tyg (korekcja odrostów) z malowaniem hybrydą+kilka „efektów” 85zł
Uzupełnianie od 3 tyg do 5 tyg-(dopełnienie ubytków) z malowaniem hybrydą 85zł
+ odbudowanie nowego paznokcia podczas uzupełniania + 5zł
Uzupełnianie paznokci nie robionych w naszym studiu, wymagających korekcji kształtu +10zł do ceny zasadniczej
Ściągnięcie akrylu 40zł
Ściągnięcie akrylu z manicure 80zł
PIELĘGNACJA STÓP
Pedicure kosmetyczny bez malowania (+masaż stóp GRATIS) 90 zł
Pedicure kosmetyczny + malowanie paznokci (lakier/hybryda+masaż stóp GRATIS) 120 zł
Pedicure specjalistyczny (usuwanie nagniotków i modzeli+masaż stóp GRATIS) 110 zł
Pedicure specjalistyczny + malowanie paznokci+masaż stóp GRATIS)130 zł
Pedicure Hybrydowy ze zdobieniem paznokci „efektem” 130 zł
(pedicure +malowanie lakierem hybrydowym+ jeden z efektów brokatowych: syrenka/śnieżka/kopciuszek/holo/
kameleon)
NOWOŚĆ!
Pedicure SPA z malowaniem 145 zł
(peeling+maseczka+pedicure+masaż stop+malowanie paznokci)
Pedicure + Skarpety Kolagenowe 145zł
(pedicure+skarpety kolagenowe+malowanie paznokci+masaz stóp)
Pedicure z kwasami Callus z malowaniem 145 zł
(kwasy+pedicure+malowanie paznokci)
"PIEKNE STOPY"- pakiet obejmujący pedicure+parafinę na stopy 140 zł
Peeling stóp 30 zł
Masaż stóp 30 zł
Malowanie paznokci (lakier/hybryda) 30 zł
Malowanie paznokci + nadanie kształtu 70 zł
Pedicure podologiczny 200zł
(usuwanie nagniotków, modzeli, korekta i tamponada wrastającego paznokcia+klamra)
Korekcja wrastającego paznokcia + nałożenie klamry korygującej 150 zł
Rekonstrukcja zdeformowanej (uszkodzonej) płytki paznokciowej 30 zł
Modelowanie paznokci stóp AKRYLEM 100 zł
Modelowanie paznokci stóp AKRYLEM + pedicure 150 zł

PIELĘGNACJA CIAŁA
MASAŻ CIAŁA:
Kończyny górne 40 zł
Dłonie 20zl
Kończyny dolne 60 zł
Stopy 20zł
Plecy 60 zł
Masaż Aromaterapeutyczny całego ciała 150 zł
Masaż ciała Ciepłym Olejem 150zł
Masaż Aromaterapeutyczny ciała poprzedzony peelingiem 200 zł
Masaż ciała (+ twarzy i dekoltu) 180 zł
ZABIEGI PIELĘGNACYJNE i ANTUCELLULITOWE NA CIAŁO:
Zabieg na ciało „Pevonia Botanica z zieloną kawą” 260 zł
(peeling+serum antycellulitowe+maska)
Zabieg odmładzająco- ujędrniający 250zł
(peeling+masaż+maska)
Zabieg odżywczo-nawilżający 250zł
(peeling+masaż+maska)
Zabieg na ciało + dowolny zabieg podstawowy na twarz- 300 zł
PRESOTERAPIA (sekwencyjny masaż uciskowy)
cena zabiegu presoterapii - kończyny górne lub kończyny dolne ( nogi, pośladki, brzuch):
pojedynczy zabieg - 50zł
seria 10 zabiegów - 400zł
seria 20 zabiegów - 700zł
cena zabiegu presoterapii - kończyny górny + kończyny dolne pojedynczy zabieg - 80zł
seria 10 zabiegów - 600zł
seria 20 zabiegów - 900zł
ŻELAZKO ANTYCELLULITOWE (masaż podcisnieniowy+prądy TENS+chromoterapia)
brzuch 50zł
ramiona 50zł
uda 80zł
uda+pośladki 100zł
uda+pośladki+brzuch 120zł
uda+pośladki+brzuch+ramiona 150zł
( w zależności od ilości i konfiguracji zabiegów w przypadku serii po indywidualnej konsultacji kosmetologicznej
ustalamy pakiety promocyjne- prosimy o kontakt osobisty w gabinecie w celu konsultacji)
KARBOKSYTERAPIA
Brzuch 150zł
Uda 150 zł
Pośladki 100 zł
Uda + Pośladki 200 zł
Brzuch+ Uda 200zł
Brzuch+ Uda + Pośladki 250zł
Ramiona 150 zł
Dłonie 100 zł
Skóra Głowy (Łysienie, Wypadanie Włosów) 150 zł
Kolana / „Bryczesy” 100zł
Karboksyterapia miejscowa:
Blizny / Rozstępy/Zmiany łuszczycowe- cena ustalana indywidualnie po wcześniejszej konsultacji
Serie zabiegów w karnecie
Brzuch - Karnet 10 zabiegów 1000zł
Brzuch (rozstępy) - Karnet 10 zabiegów cena uzgadniana po wcześniejszej konsultacji
Uda - Karnet 10 zabiegów 1000zł
Pośladki- Karnet 10 zabiegów 700zł
Uda + pośladki / Brzuch+uda - Karnet 10 zabiegów 1500 zł
Brzuch+uda +pośladki - Karnet 10 zabiegów 1800 zł
Ramiona - Karnet 10 zabiegów 1000zł
Dłonie- Karnet 10 zabiegów 500zł

( w zależności od ilości i konfiguracji zabiegów w przypadku serii oraz terapii łączonych, po indywidualnej konsultacji
kosmetologicznej ustalamy pakiety promocyjne- prosimy o kontakt osobisty w gabinecie w celu konsultacji)
KOSMETOLOGIA ESTETYCZNA
Oxybrazja+Infuzja tlenowa (twarz+szyja) 200zł/(twarz+szyja+dekolt) 350zł
(peeling+oxybrazja+serum+infuzja tlenowa+maseczka)
Mikrodermabrazja+Sonoforeza (twarz+szyja) 160zł
/(twarz+szyja+dekolt) 300zł
(peeling+mikrodermabrazja+serum+sonoforeza+maseczka)
ŻELAZKO PRZECIWZMARSZCZKOWE (masaż podciśnieniowy+prądy TENS)
twarz+szyja- 130 zł
seria 10 zabiegów 1000zł
twarz+szyja+dekolt 180zł
seria 10 zabiegów 1500zł
(żelazko+zabieg pielęgnacyjny (dowolny) /
cena wybranego zabiegu +50 zł (twarz+szyja)/ + 80 zł (twarz, szyja, dekolt)
MEZOTERAPIA MIKROIGŁOWA FRAKCYJNA- zabieg na twarz i szyję 250zł
(mezoterapia+ampułka rewitalizująca/nawilżająca/anti-aging+maseczka)
seria 4 zabiegów 800zł
MEZOTERAPIA MIKROIGŁOWA FRAKCYJNA- zabieg na twarz+szyję+dekolt 350zł
(mezoterapia+ ampułka rewitalizująca/nawilżająca/anti-aging+maseczka)
seria 4 zabiegów 1200zł
MEZOTERAPIA IGŁOWA - (twarz+szyja)- 300zł/ (twarz+szyja+dekolt) 450zł
(mezoterapia+ ampułka rewitalizująca/nawilżająca/anti-aging+maseczka)
seria 4 zabiegów (twarz+szyja)- 1000zł/ (twarz+szyja+dekolt) 1600zł
Terapia łączona mezoterapii igłowej i mikroigłowej (twarz+szyja)- 350zł
/ (twarz+szyja+dekolt) 500zł
seria 4 zabiegów (twarz+szyja)- 1200zł/ (twarz+szyja+dekolt) 1800zł
KARBOKSYTERAPIA
Okolice Oczu (Cienie, Worki Pod Oczami, Opadające Powieki) 100zł
Twarz 150zł
Szyja 100zł
Dekolt 130zł
Twarz+szyja 180zł
Twarz + Szyja + Dekolt 350 zł
„Podwójny Podbródek” 100 zł
Seria zabiegów:
Oczy - Karnet 6 zabiegów 500 zł
Twarz+ szyja - Karnet 4 zabiegów 500zł
Twarz + szyja + dekolt - Karnet 4 zabiegów 1000zł
Podwójny Podbródek - Karnet 6 zabiegów 500zł
Skóra głowy/łysienie, wzrost włosów - Karnet 10 zabiegów 1000zł
RESTYLANE - wypełnianie zmarszczek we współpracy z dr Krzysztofem Zarębą
(cena zależna od ilości strzykawek użytych do zabiegu ustalana po konsultacji z lekarzem)
1ml- 1000zł/ 1,5ml- 1200zł/ 2ml- 1400zł/ 2.5ml- 1700zł/ 3ml- 1800zł
ZAMYKANIE NACZYNEK, USUWANIE WŁÓKNIAKÓW - Mikrokoagulacja Wysokich Częstotliwości
Pojedyncze naczynko 90zł
Zabieg zamykania naczynek na twarzy do 20 min- 150zł
Zabieg zamykania naczynek na twarzy do 30 min- 180zł
Zabieg zamykania naczynek na twarzy do 40 min- 200zł
Zamykanie naczynek na nogach- cena ustalana po indywidualnej konsultacji
Usuwanie włókniaków 1szt- 90zł
Usuwanie włókniaków mnogich cena zależna od ilości, wielkości i czasu trwania zabiegu- do 20 min- 150zł
Usuwanie włókniaków mnogich cena zależna od ilości, wielkości i czasu trwania zabiegu- do 30 min- 180zł
Usuwanie włókniaków mnogich cena zależna od ilości, wielkości i czasu trwania zabiegu- do 40 min- 200zł
(cena zabiegu może być ustalana indywidualnie podczas bezpłatnej konsultacji w zależności od ilości naczynek i
powierzchni ciała poddanej zabiegowi)

Oferujemy Bony Upominkowe o dowolnej wartości na zabiegi w naszym studiu!

