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Cennik- manicure/pedicure

PIELĘGNACJA DŁONI

Lp. Cena:
MANICURE HYBRYDOWY/MONOFAZA

1. Manicure hybrydowy/monofaza                                                    60 min. 90 pln
2. Zdjęcie lakieru hybrydowego/monofazy                                       20 min.

*jeżeli pod hybrydą znajduje się żel cena wzrasta (dotyczy żelu wykonanego w 
innym gabinecie)
*w przypadku wykonywania kolejnego manicure , zdjęcie lakieru hybrydowego
(nie dotyczy żelu wykonanego w innym gabinecie) gratis !!!

30 pln
60 pln

MANICURE JAPOŃSKI

1. Manicure japoński                                                                             60 min. 75 pln
MANICURE TRADYCYJNY

1. Manicure tradycyjny z malowaniem paznokci                                    60 min. 75 pln
2. Manicure tradycyjny bez malowania paznokci                            40 min. 65 pln
3. Pomalowanie paznokci                                                                    20 min. 45 pln
OZDOBY I INNE
1. Cyrkonie 1 pln /szt.
2. Naprawa jednego paznokcia 25 pln
MANICURE SPA

1. Manicure SPA  manicure tradycyjny bez malowania + peeling dłoni
+ maska+ parafina + krem                                                                           90 min.

130 pln

3. Okład parafinowy dłoni                                                                    30 min. 45 pln
4. Peeling dłoni                                                                                       10 min. 35 pln



PIELĘGNACJA STÓP

Lp. Cena:
PEDICURE HYBRYDOWY MONOFAZA
Zabieg wykonywany przy użyciu frezarki.
1. Pedicure hybrydowy/monofaza                                                     90 min. 155 pln
2. Pomalowanie paznokci lakierem hybrydowym/ monofazą, usunięcie 

skórek wokół paznokci, skrócenie paznokci                                60 min. 95 pln
3. Zdjęcie lakieru hybrydowego                                                          20 min.

*jeżeli pod hybrydą znajduje się żel cena wzrasta
*w przypadku wykonywania kolejnego pedicure hybrydowego, zdjęcie lakieru 
hybrydowego (nie dotyczy żelu wykonanego w innym gabinecie) gratis !!!

30 pln
60 pln

PEDICURE KOSMETYCZNY
Zabieg wykonywany przy użyciu frezarki.
1. Pedicure kosmetyczny z malowaniem paznokci                                 80 min. 135 pln
2. Pedicure kosmetyczny bez malowania paznokci                         70 min. 125 pln
3. Pedicure kosmetyczny- opracowanie samej podeszwy              60 min. 95 pln
4. Pomalowanie paznokci lakierem tradycyjnym, opiłowanie paznokci, 

usunięcie skórek wokół paznokci                                                  45 min. 70 pln
5. Pomalowanie paznokci                                                                    20 min. 45 pln
PEDICURE SPA
Zabieg przy użyciu frezarki lub tarki
1. pedicure (bez malowania)+peeling+ maska

                                                                                                                         90 min.
155 pln

UWAGA!!!  Podany  czas  zabiegu  jest  czasem  całkowitym  zawierającym  przygotowanie
do zabiegu, jego wykonanie i krótki czas relaksu po zabiegu.

Obowiązuje od 01.01.2022 r.

Cennik MANICURE/ PEDICURE jest jedynie wstępną informacją handlową. Nie stanowi oferty w myśl Kodeksu Cywilnego w rozumieniu Art. 
66 par. 1 ( ART. 71). Firma zastrzega sobie prawo do zmian cen.
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