Cennik Kosmetyczny Sudio Urody „Czar Piękna” 2021

PIELĘGNACJA DŁONI
Usługa
Manicure biologiczny bądź frezarkowy
+ Malowanie lakier zwykły

Ceny
35,00 zł
45,00 zł

Manicure frezarkowy
+ malowanie lakierem hybrydowym

75,00 zł

Manicure
+ malowanie lakierem hybrydowym
french lub zdobienia

85,00 zł

Mikrodermabrazja dłoni

50,00 zł

+ manicure+ malowanie lakierem
zwykłym jednokolorowym

80,00 zł

Żelowanie naturalnej płytki paznokcia
1 kolor
+ french
Uzupełnienie żelu 1 kolor
+u nowych klientów doliczamy za
ściągnięcie poprzedniego żelu

Od 80,00 zł
+ 10 zł do ceny żelowania

Przedłużanie paznokci na formę
+ french

Od 110 zł
+10 zł do ceny przedłużania

Zdejmowanie hybrydy / żelu

30.00 zł

Zabieg parafinowy na dłonie

40,00 zł

Naprawa paznokcia

15,00 zł

Od 90,00 zł
+ 30,00 zł

PIELĘGNACJA STÓP
Pedicure frezarkowy
+ malowanie lakierem zwykłym
+ French lakier zwykły

80,00 zł
+10 zł do ceny podstawowej
+20 zł do ceny podstawowej

MINI PEDICURE ( Same podeszwy)

60,00 zł

Pedicure + malowanie lakierem
hybrydowym

120,00 zł

Malowanie paznokci lakierem
hybrydowym
+ french

55,00 zł
+10,00 zł do ceny podstawowej

Skrócenie paznokci+ wycięcie skórek +
malowanie lakierem zwykłym

45,00 zł

Zabieg parafinowy na stopy

45,00 zł

Obcięcie paznokci stóp

30,00 zł

MAKIJAŻ PERMANENTNY i MEDYCYNA ESTETYCZNA
Kwas hialuronowy PROMOCJA
Nici mono pdo
-

1 ml- 650,00 zł
1 szt 50,00 zł

Toksyna botulinowa -

-

Usuwanie makijażu permanentnego
removerem PMU proffesional

100,00 – 250,00 zł

Mezotarapia igłowa + ampułka

200,00 zł

Mezoterapia mikroigłowa + ampułka

120,00 zł

MAKIJAŻ PERMANENTNY :
Ceny makijażu permanentnego zawierają korektę którą wykonuje się od 4-6 tygodni po
zabiegu.
Zagęszczenie w linii rzęs
400,00 zł
Brwi metoda ombre

650,00 zł

Brwi metoda pixelowa

650,00 zł

Brwi metoda hybrydowa (cień +
microblading)

750,00 zł

Usta kontur

450,00 zł

Usta kontur + wypełnienie

650,00 zł

ZABIEGI NA TWARZ - PROMOCJA
Mikrodermabrazja diamentowa – twarz

60,00 zł

Mikrodermabrazja – twarz, szyja, dekold

100,00 zł

Mikrodermabrazja + ampułka + mezotarapia
bezigłowa

120,00 zł

Mikrodermabrazja + ampułka + RF ( fale
radiowe)

120,00 zł

Peeling kawitacyjny

60,00 zł

Peeling kawitacyjny + ampułka+ sonoforeza

120,00 zł

Kwasy migdałowy/ glikolowy / pirogronowy
(cena do zabiegu)

60,00 zł

Oczyszczanie twarzy manualne

Od 130,00 zł

Oczyszczanie twarzy manualne + peeling
kawitacyjny

Od 140,00 zł

Mezotarapia bezigłowa

60,00 zł

Prądy D'arsonvala

60,00 zł

Fale Radiowe – lifting bez skalpela

60,00 zł

Zabieg pielęgnacyjny dla mężczyzn

Od 70,00 zł

Zabieg dla kobiet w ciąży

100,00 zł

Zabieg liftingujący

Od 120,00 zł

Zabieg dla cery trądzikowej

Od 100,00 zł

Zabieg dla cery naczyniowej

Od 100 zł

Zabieg bankietowy

90,00 zł

Maska algowa

40,00 zł

Maska kremowa

25,00 zł

ZABIEGI NA CIAŁO
Dermomasaż /wybrana partia ciała/
PROMOCJA

60,00 zł

Fale Radiowe /wybrana partia ciała/
PROMOCJA

60,00 zł

Mikrodermabrazja wybranej partii ciała

60,00 zł

Masaż pleców

60,00 zł / 30 minut

Masaż nóg

60,00 zł / 20 min

Masaż gorącymy kamieniami

60 zł / 30 min

Masaż próżniowy piersi

60,00 zł

HENNA
Brwi

15,00 zł

Rzęs

15,00 zł
15,00 zł

Regulacja
Regulacja u mężczyzn

20,00 zł

Henna Brwi + regulacja
Henna rzęs+ brwi + regulacja

25,00 zł
35,00 zł

Depilacja
Wąsik

15,00 zł

Bródka

15,00 zł

Bikini

40,00 -70,00 zł

Twarz

45,00 zł

Pachy

35,00- 45,00 zł

Ręce
Łydki lub uda
Całe nogi

45,00 -65,00 zł
45,00-65,00 zł
90,00 -120,00 zł

Plecy + ramiona

90,00 -120,00 zł

Brzuch

35,00 -45,00 zł

Palce u stóp

15,00 zł

Tors

70,00 -100,00 zł

Makijaż
Makijaż dzienny

Od 70,00 zł

Makijaż ślubny

Od 90,00 zł

Makijaż okolicznościowy

Od 90,00 zł

Makijaż fotograficzny

Od 70,00 zł

Makijaż wieczorowy

Od 90,00 zł

Makijaż próbny

Od 50,00 zł

Inne
Świecowanie uszu

50,00 zł

Przekłucie uszu + kolczyki

70,00 zł

Odżywka do rzęs revitalash

330,00 zł

Materac rehabilitacyjny Viofron

20 zł / seans

