CENÍK EŠ-studio ‘2012
Manikúra a modeláž nehtů
Manikúra ( + peeling, masáž)

190,- Kč

lakování nehtů klasické, francie - lakem

30,- Kč

lakování nehtů klasické, francie - gel-lakem

50,- Kč

peeling

50,- Kč

výživná maska

50,- Kč

masáž rukou

50,- Kč

p-shine

190,- Kč

parafín

100,- Kč

prodloužení nehtů typem

400,- Kč

potažení přírodního nehtu gelem

300,- Kč

francouzské zdobení nehtu gelem

100,- Kč

celobarevné zdobení gelem

100,- Kč

odstranění gelových nehtů

100,- Kč

příplatek za extra délku

plus 10%.

oprava nehtu – nalepení typu

50,- Kč

oprava nehtu - potažení gelem

40,- Kč

kamínky, glitry, obtisky

zdarma

reklamace do týdne

zdarma
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Kosmetické ošetření
úprava a barvení obočí

100,- Kč

barvení řas

50,- Kč

celkové ošetření pleti (cca 1,5 hod.)
(povrchové čištění pleti, tonizace, depilace, úprava
obočí, barvení obočí a řas, hloubkové čištění, peeling,
masáž obličeje a dekoltu, ampule (séra), maska dle
typu pleti, závěrečný krém)
nadstandardní masky (alginátové, colagen, kaviar...)
líčení k celkovému ošetření

550,- Kč

příplatek od 100,- Kč
zdarma

líčení denní

100,- Kč

líčení večerní

200,- Kč

depilace nad horním rtem (voskem)

50,- Kč

depilace brady (voskem)

50,- Kč

depilace nohou - lýtka (voskem)

250,- Kč

depilace nohou – celé vč. Třísel (voskem)

550,- Kč

depilace rukou – předloktí (voskem)

180,- Kč

depilace rukou – celé (voskem)

280,- Kč

Pracuji s pěstící kosmetikou Charmzone, PANDHY´S, Mary Kay. Dekorativní – Loreál,
Sephora. Ceny se mohou ve výjimečných případech lišit dle náročnosti.
Nárok na reklamaci estetického vzhledu upadá po zaplacení (tím pádem odsouhlasení)
dané služby. Za nedodržení blokovaného termínu bez včasného (alespoň den předem)
omluvení bude účtována přirážka 10% z ceny při další návštěvě. Tak se prosím včas
omluvte, ať neblokujete čas pro jinou zákaznici. Děkuji
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Prodlužování řas
nové řasy (2-2.5 hod.)

1 500,- Kč

doplnění - po 2 týdnech

300,- Kč

po 3 týdnech

400,- Kč

každý další týden (max. 4 týdny)

+100,- Kč

příplatek za oční podložky při doplnění řas

+40,- Kč

odstranění řas

200,- Kč

Pokud přijdete po příliš dlouhé době a zbyde Vám již méně než 1/3 řas - poté se počítá
cena opět za kompletní nasazení celé sady řas.
Řasy provedené z jiných salonů Vám budou doplněny pouze po osobním objednání a
posouzení zda je možné na danou práci řasy prodloužit či nikoliv. Špatně provedené řasy z
jiných salonů je pak možné odstranit a udělat nové. Děkuji za pochopení.

Depilace cukrovou pastou PANDHY´S













Obočí: od 80 Kč
Horní ret: od 70 Kč
Líce: od 140 Kč
Brada: od 90 Kč
Podpaží: od 280 Kč
Hrudník: od 550 Kč
Paže: od 350 Kč
Třísla: od 250 Kč
Brazilská depilace: od 650 Kč
Celé nohy: od 750 Kč
Lýtka: od 350 Kč
Záda: od 650 Kč

Věrnostní program: každá 5. návštěva sleva 50,- Kč
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