Ceník služeb De La Beauté
Přístrojová pedikúra
Základní ošetření cca 60 – 90 min.
•
•
•
•
•
•
•
•

desinfekce
diagnostika a konzultace
ošetření nehtů – zbroušení a zkrácení
ošetření chodidel – odstranění zrohovatělé kůže
vyčištění nehtových valů a kutikul
ošetření nehtů výživným olejíčkem
zábal
masážní vtírání zjemňujícího krému

Ošetření kosmetikou Karel Hadek

400,- Kč

Ošetření kosmetikou Footlogix

450,- Kč

Doplňkové služby k základnímu ošetření:
samostatně jen po dohodě a s jednorázovým poplatkem
odstranění kuřího oka

100,-Kč
25 - 35,-Kč

ošetření zarůstajícího nehtu

50,- Kč

zbroušení silně zbytnělých nehtů

50,- Kč

ošetření mykotických nehtů

120,- Kč

zbroušení velkého otlaku

40,- Kč

odstranění gelu, gel laku

100,- Kč

lakování nehtů
gel lak

230,- Kč

zábal na nohy
P - shine
vyživující maska dle vybrané kosmetiky

Kosmetické a pedikúrní ošetření 2 v 1 pro úsporu času:
•
•
•

40,- Kč

kosmetické ošetření dle výběru z ceníku
(např. kosmetické ošetření Basic I. 880,- Kč)
přístrojová pedikúra dle výběru z ceníku
(např. pedikúrní ošetření s produkty - Karel Hadek 400,- Kč)
Kosmetické a pedikúrní ošetření 2 v 1 nelze kombinovat s Plazmaterapií.

90,- Kč
150,- Kč
60 -120,- Kč

Ceník služeb De La Beauté
Manikúra
Základní ošetření rukou cca 45 min.
•
•
•
•
•

zkrácení nehtů
ošetření nehtové kůžičky
aplikace olejíčku na neht. kůžičku
zábal na ruce
jemná masáž

Základní ošetření + gel lak cca 90 min.
•
•
•

330,- Kč

upravení nehtů a nehtové kůžičky,
nanesení gel laku EDB (4. vrstvy)

Gel na zpevnění přírodního nehtu cca 60 min.
•
•
•

560,- Kč

základní ošetření rukou
nanesení gel laku EDB (4. vrstvy)
vytvrzení v UV lampě

Gel lak cca 60 min.
•
•

260,- Kč

370,- Kč

upravení nehtu a nehtové kůžičky
nanesení barevného gelu EDB (4. vrstvy)
vytvrzení v UV lampě

P shine: ošetření a upravení nehtů P shine metodou cca 45 min. Zábal (termo):

280,- Kč

Parafínový zábal:

120,- Kč
150,- Kč

SPA ošetření rukou BROSKVOVÉ DLANĚ cca. 50 minut
•
•
•
•
•
•
•

dezinfekce rukou
úprava nehtů
koupel rukou v krystalické soli s lupínky květů broskve
– 5 minut na změkčení ztvrdlé kůže na dlaních a kůžičky kolem nehtů
broskvový peeling na odstranění odumřelých buněk
aplikace masky Broskvové dlaně – 15 minut
aplikace Broskvového sorbetu s jemnou masáží
aplikace olejíčku na nehtovou kůžičku

360,- Kč

