Pedikűr – Manikűr/Pedicure-Manicure/Pediküre-Maniküre/Pedikúru a manikúru
Kéz manikűrözése/Hand manicure/Hand Maniküre/ Manikúra ruky
 fertőtlenítés
 körmök beigazítása ( olló,reszelő)
 cuticule olajjal körömbőr eltávolítása(bőrvágó olló)
 körömlemez simává tétele (bufferezés)
 körömolajjal való átlakkozás
 kéz –ujjak- tenyér bőr radírozása(elhalt hámréteg eltávolítása)
 kézfej –ujjak masszázsa (aloe verás és kéz szárazságától fg. glycerines krémmel)
 körmök zsírtalanítása,körömerősítő alapozó lakkozás

4 500 HUF

Spa manikűr/Spa manicure/Spa Maniküre/ Spa manikúra
 fertőtlenítés, körmök beigazítása ( olló,reszelő)
 cuticule olajjal körömbőr eltávolítása(bőrvágó olló)
 körömlemez simává tétele (bufferezés ), körömolajjal való átlakkozás
 kéz –ujjak- tenyér bőr radírozása(elhalt hámréteg eltávolítása)
 kézfej –ujjak masszázsa (aloe verás és kéz szárazságától fg. glycerines krémmel)
 körmök zsírtalanítása, körömerősítő alapozó lakkozás
 krémezett kézre paraffin pakolás (ideje:12-20 perc)

6 500 HUF

Paraffinos kéz kezelés/Parrafin hand treatment/Parrafin Hand Behandlung/
Parafínový zábal rúk
 fertőtlenítés
 hámlasztás(radírozással)
 krémezés( kézfej, ujjak, tenyér )

3 500 HUF

Lakkozás/Nail polishing/Nagel lackierung/ Lakovanie nechtou
 hagyományos lakkal (lakkszárító spray)
 tartós gél lakk
Gél lakkos vagy zselés teljes manikűr/Gel nail polish/Gel Nagel lackierung/ Gél lakovanie a
manikúra s gélovou technikou
Saját köröm emelése ,formázása/Nail lifting, forming/Nagel Hebung, Formierung/
Vyhladenie vlastných nechtou, modelácia
 zselével
 porcelánnal
Kézen köröm pótlása,(letört köröm )a többi ujjon található köröm hosszához igazítva/
Nail replacement, adjustement to the other nail length/Nagel Ergänzung, anpassend zur
anderen Fingernägel/ Dopľňanie nechtou na ruke, zlomený nechet, a upraviť
dľžku k ostatným nechtom.
Körömdíszítés/Nail decoration/Nagel Dekoration/ Zdobenie nechtou
 kővel
Japán manikűr/Japanese manicure/Japanische Maniküre/Japonský manikúra

1 500 HUF
3 000 HUF
6 500 HUF

7 500 HUF
8 500 HUF

500 HUF

150-650 HUF
70 HUF/db
6 500 HUF

Francia manikűr tipp zselé/ French manicure/French Maniküre/ Francúzska manikúra

7 900 HUF

Francia gél lakk vagy zselé teljes manikűr/French gel nail manicure/French Gel Nagel Maniküre/
Francúzska gél lakovanie manikúra

7 500 HUF

Shellac lakkozás manikűrözéssel/ Shellac Nail polishing/Shellac Nagel lackierung/
Shellac Lakovanie nechtou

9 500 HUF

Shellac leoldása/Shellac removing/Shellac Entfernung/Shellac odstránenie

1 500 HUF

Papayás lábpakolás/Papaya foot handling/Papaya Fussbehandlung/
Papaya zábal noha

2 900 HUF

Pedikűr/Pedicure/Pediküre/ Pediküre
Esztétikai pedikűr/Esthetics Pedicure/ Ästhetik Pediküre/Estetická pedikúra
 lábak fertőtlenítése
 15-20 perces áztatás(bőrpuhító, fertőtlenítő,áztatás)
 elhalt bőrréteg eltávolítása
 körmök beigazítása (olló,reszelő,köröm csipesz)
 cuticle eltávolítása(bőrvágó ollóval)
 körömlemez simává tétele(bufferrel)
 talpak árradírozása krémmel
 láb krémezése(láb szárazságának ill. izzadásos hajlamának
figyelembevételével),masszázs
 lábkörmök vitaminos olajjal való ápolása

6 900 HUF

Gyógy pedikűr/Curative Pedicure/Heilende-Pediküre/Lekárska pedikúra
 lábak fertőtlenítése
 15-20 perces áztatás(bőrpuhító, fertőtlenítő,áztatás)
 elhalt bőrréteg eltávolítása
 körmök beigazítása (olló,reszelő,köröm csipesz)
 cuticle eltávolítása(bőrvágó ollóval)
 körömlemez simává tétele(bufferrel)
 talpak árradírozása krémmel
 láb krémezése(láb szárazságának ill. izzadásos hajlamának
figyelembevételével),masszázs
 lábkörmök vitaminos olajjal való ápolása
 berepedezett bőr,tyúkszem, kóros bőrkeményedés eltávolítása

8 500 HUF

Parafinos lábkezelés/Paraffin Foot treatment/Parrafin Fuß Behandlung/
Parafínová liečba nohy

3 900 HUF

Lakkozás/Toe nail polishing/Fußnagel Lackierung/Nohy lakovanie nechtou
 hagyományos lakkal
 gél lakkal

1 500 HUF
3 000 HUF

Körömdíszítés /Nail decoration/Nagel Dekoration/Zdobenie nechtou
 kővel
Lábköröm korrekció (inplantátum),sérült ,hiányos, beteg köröm esetén/
Nail replacement/Nagel Ergänzung/Nohy necht korekcia
Az árak az ÁFA-t tartalmazzák!/VAT included!/Die Preise enthalten die Mehrwertsteuer!

150-650 HUF
70 HUF/db
1 500 Ft

–

Ha a műkörömtől és a gél lakktól elvékonyodott a körme, érintéskor is érzékeny és fájdalmas, nem
tud vele mit kezdeni, akkor ismerje meg az új CND SHELLAC-ot!

ELŐNYEI:










a sérült vékony körmöket regenerálja, visszaadja az eredeti vastagságát
az alkatilag gyenge, erőtlen körmök felszínét erősíti, vitalizálja, vastagabbá, egészségesebbé
teszi a lakkréteg alatt
egyedülálló, semmilyen allergiás reakciót nem okoz
a lakkréteg eltávolítása után, egészséges vastagságú körmök képződnek
felvitele könnyű, lenyűgöző utánozhatatlan kristályfényt ad
a lakkréteg felvitele előtt s után nincs reszelés, a természetes köröm nem sérül
leoldása 5 perc, „hamuszerűen” oldódik a köröm és a bőr károsodása nélkül
14 napig garantáltan karcmentes és kopásálló+ napos tartósság az igénybevételtől függ (4-6
hét után ajánlott újra lakkozni, a lenövés miatt)
időtakarékos = ha sietsz és gyorsan szeretnél szép körmöket, kb. 30-40 perc alatt kész!

Bevezető áron:
Shellac lakkozás manikűrözéssel

9 500 Ft

Shellac leoldása

1 500 Ft

Bővebb információért, időpont foglalásért hívja recepciós kollégánkat!
Haben Sie Probleme mit Ihr Fingelnäger nach dem Sie Kunstnägel angehabt haben? Sind Ihre Nägel
dünn und sensitiv? Wir haben eine Lösung! Probieren Sie die neue CND-Shellac aus! Für weitere
Information und Termin, bitte fragen Sie beim Rezeption nach.

Shellac mit Manikür:

9 500 HUF

Shellac Entfernung:

1 500 HUF

Do you have problems with your fingernails after having plastic nails on? Are your nails thin and
sensitive? We have a solution for you! Try the new CND-Shellac! For more information and
appointment please ask the reception.

Shellac with manicure:

9 500 HUF

Removing Shellac:

1 500 HUF

