Vlasy

Stříhání, foukání komplet
Foukaná
Stříhání, foukání, barvení odrostů
Stříhání, foukání, barvení do konců barvou
Přeliv
Stříhání, foukání, melír
Stříhání, foukání, trvalá
Barvení + Ombré melírem
Žehlení, kulmování vlasů
Společenský, svatební účes
Stříhání ofiny
Mytí a péče
Pánský střih klasik, strojkem
Pánský střih módní
Pánské stříhní, mytí + masáž foukání + vousy
Dětské stříhání, studenti zš
Dětské stříhání dlouhých vlasů, mytí, foukání

Krátké
440,250,650,800,650,850,650,-

Střední
540,300,750,900,750,1200,750,950,250,Od 700

Od 500
50,- 80,50,- 80,180,230,430,150,200,- až 350,-

Dlouhé
640,350.850,1050,850,1500,850,1200,350,Od 900

CENÍK KOSMETICKÉHO OŠETŘENÍ ETRE BELLE
Mladá a aknózní pleť basic
390.(čistící gel, purity tonikum, úprava obočí, peeling, hluboké čištění, tonik, lokální přípravek, akné maska, krém)
Suchá, zralá a citlivá pleť
590.(čistící mléko a pleť tonikum sensitiv, enzymatický peeling, úprava obočí, hluboké
čištění, masáž, aloe, sensitiv maska , sensitiv krém + oční péče)
Smíšená a mastná pleť basic
650.(čistící gel, pleť.tonikum , enzymatický peeling, úprava obočí, hluboké čištění,
alginátová maska, masáž, lehký krém, oční péče)
Vyhlazující s kyselinou hyaloronovou
690.(čistící mléko, pleť.tonik, enzymatický peel, úprava obočí, hluboké čištění, maska,
štětcová masáž,ruční masáž, denní, noční krém,oční péče)
Vitamínové Energy ošetření
650,(čistící mléko, pleť.tonikum, enzymatický peel, úprava obočí, maska, elastinová
ampule, masáž, oční péče a kolagenový krém, oční péče)
Liftingové ošetření meridiánovou masáží
750.(čistící mléko, pleť.tonikum, enzymatický peel, úprava obočí, zpevňující maska, caviar.ampule, medová caviarová masáž,oční roll on, kaviárový krém denní/noční)
Ošetření galvanickou žehličkou
450.550.600.Obličej
Krk
Dekolt
„IN“ čistě mužská záležitost
450.(očištění pleti, parafín-paraf. maska,hluboké čištění,tonik, aroma masáž, krém)
Specielní koncentráty, oční maska, ampule		
		
Mikromasáž očního okolí
				
		
Zábal na ruce – oil peel + maska nebo parafín,masážní krém		
Líčení denní, večerní				
			
Líčení slavnostní, svatební make up					
Barvení řas								
		
Barvení obočí, úprava obočí						
		
Depilace horního rtu, brady						
		
Depilace rukou, třísel									
Depilace lýtek										
Depilace celých nohou							
		

70,-90,150,150,150,350- 450,90,60,60,150,250,350,-

CENÍK NEHTOVÉ MODELÁŽE
Modeláž nových gelových nehtů
Modeláž gelových nehtů – Francie
Doplnění gelových nehtů
Manikúra
Manikúra + lak a zdobení
Manikúra + strip lak
Shell lak
Strip lak na nohy
P-shine
Modeláž gelových nehtů nohou
Zdobení 1 nehet
Oprava 1 nehet

550.490.450.170.240.350.400.180.250.390.10.60.-

uv gel lak:
- aplikuje se jako klasický lak
- rychlé vytvrzení
- vysoký lesk
- žádné poškrábání či odlupování jako u běžných laků
- jednoduché odstranění
uv gel lak - systém je skvělý pro svou jednoduchou aplikaci, vysoké krytí a je vhodný
pro posílení přírodních nehtů. uv gel mají samovyrovnávací schopnost a skvělou
přilnavost. uv gel laky vytvrdíte v 36 wattové lampě po dobu 3 minut.
návod k použití:
1. zmatněte povrch nehtu za použití bloku
2. aplikujte primer (podkladový roztok nekyselý pro gel) a nechte zaschnout
3. naneste 1 vrstvu podkladového gelu ( bonding gel ) - vytvrďte v 36wattové lampě
2 minuty.
4. naneste 1 vrstvu zvoleného barevného odstínu gel laku a vytvrďte po dobu
2 minut. pokud krytí nebude dostatečné, naneste další vrstvu gel laku
5. na závěr opětovně naneste 1 vrstvu vrchního gelu ( finsihing gel ) a opět vytvrďte
po dobu 3minut.
6. výpotek setřete čističem gelu

PEDIKÚRA
Kompletní ošetření
Koupel + Přípravky
Odstranění ztvrdlé kůže
Odstranění kůžičky a puchýřků
Ošetření nehtové rýhy
Stříhaní nehtů
Pilování nehtů
Masáž

350.-

Úkony placené na víc
Odstranění kuřího oka				
Odstranění zarostlých nehtů		
Odlakování								
Lakování							
Lakování gel lak					
Zdobení
			
Francouyské lakování				

590.20,20,20,50,50,20,50,-

ONEMOCNĚNÍ CUKROVKOU HLASTE PŘEDEM!
Ceník je platný od 1. Dubna 2019

