Cenník Služieb platný od 1.1.2019 Zod.vedúci : Emilia Schubert,
kontakt:0911755688, emilia.schubert@schumann.sk

Prevádzka: Beau4You Karlová Ves ,budova Allianz –na terase. Spojenie

električky :4,5,6,9,/Jurigovo nam/ autobus: Hlavna stanica č. 32 /Molecova/

Cenník služieb
Odborná pedikúra,manikúra: pracovník: Emilia Schubert
Medicinálna pedikúra základná

25 .- Euro

--ošetrenie chodidla medicinálnym prístrojom vhodná pre všetkých klientov vrátane diabetes,
psoriázy .Postup výkonov: dezinfekcia, skrátenie nechtov, odstránenie hyperkeratoz ,nanesenie krému na
chodidla, ochranný krém na nechtovú platničku /alebo aplikácii základného laku/
Doba ošetrenia 45-60 min.

Medicinálna pedikúra s výrobkom Prontoman*

30,--Euro

Špeciálne ošetrenie pomocou výrobku Prontoman pomocou ktorého ošetrím zarastené nechty, chodidla
postihnuté mykózou ,zhrubnuté nechty– šetrné ošetrenie pomocou prístroja Vhodné pre všetkých klientov
vrátane diabetes, psoriázy .
Postup výkonov: dezinfekcia pomocou Prontoman*, následné ošetrenie daného miesta pomocou Prontomanu,skrátenie nechtov, vyčistenie valov , zábal ,ošetrenie-odstránenie zhrubnutých častí na nohe, zvolenie
správneho krému na chodidlo + špeciálny krém na nechty následná odporúčanie a nastavenie riešenia
Vášho daného problému. Doba ošetrenia 45-60 min

NOVINKA ! Medicinálna pedikúra s postrekovým prístrojom

30,--Euro

Špeciálne ošetrenie pomocou prístroja s postrekom pomocou ktorého vytvárame najjemnejšiu parnú hmlu
ktorá na seba viaže prach čím zámedzí voľnému šíreniu častíc z pokožky do ovzdušia. Toto ošetrenie je
príjemne chladivé výborne sa ošetrujú zarastené nechty, chodidla postihnuté mykózou ,zhrubnuté nechty–
šetrné ošetrenie pomocou prístroja Vhodné pre všetkých klientov vrátane diabetes, psoriázy ,alergikou.
Postup výkonov: dezinfekcia pomocou Prontoman*,následne skrátenie nechtov, vyčistenie valov , , zvolenie
správneho krému na chodidlo + špeciálny krém na nechty následná odporúčanie a nastavenie riešenia
Vášho daného problému. Doba ošetrenia 45-60 min

Medicinálna pedikúra + aplikácia Shellacu, Gel laku

37- Euro

ošetrenie chodidla medicinálnym prístrojom vhodná pre všetkých klientov
Postup výkonov: dezinfekcia, odstránenie gel laku, laku /ak bol mnou predchádzajúcej návšteve aplikovaný
gel lak alebo lak nie je odstránenie starého materiálu spoplatnené /skrátenie nechtov, odstránenie
hyperkeratoz , aplikácia Shellacu, gellalku nanesenie krému na chodidla
Doba ošetrenia 45-60 min.

RELAX medi .pedikúra + aplikácia Shellacu, Gel laku, laku

47- Euro

ošetrenie chodidla medicinálnym prístrojom vhodná pre všetkých klientov
Postup výkonov: dezinfekcia, odstránenie gel laku, laku /ak bol mnou pri predchádzajúcej návšteve
aplikovaný gel lak alebo lak nie je odstránenie starého materiálu spoplatnený/ skrátenie nechtov,
odstránenie hyperkeratoz ,peeling, zábal s hydratačnou maskou pomocou OPI produktov + následna
aplikácia Shellacu záverečné nanesenie krému na chodidla
Doba ošetrenia 90 min.

Úprava nechtov bez pedikúry

.

od-15-20- Euro

Skrátenie nechtov, čistenie valov , vyrovnanie nechtovej platničky ,zahladenie okolia nechtov aj pred aplikáciou
CND Shellacu alebo gel laku do 30 min.
15,- Euro
nad 30 min.

Aplikácia Shellacu, Gel laku

20,-Euro

/ len po úprave nechtov /

15,-Euro

Aplikácia CND Shellacu, VV gellaku, ChGlaze gelak.,

Ošetrenie mykotických , zhrubnutých nechtov príprava pre lekára* dermatológa
skrátenie čistenie pomocou Prontomanu

do 30minut -nad 30 minút

Ošetrenie zarasteného nechtu

od15- 25 ,-Euro

25,- Euro

od15- 30 ,-Euro

V závislosti od výkonu

Odstránenie otlakov, kurieho oka ,príprava pre lekára* dermatológa

7,-Euro

* odstránenie hyperkeratozy v okolí bradavíc

Úprava nechtu pred protetikou alebo šponou

5,- Euro

Kontrola zarasteného nechtu ,špony a čistenie valu
Aplikácia špony

10,-Euro
od 15- 30 ,-Euro

V závislosti od aktuálneho Vášho problému mám v dispozícii uvedené tipy špôn
BS špona plástova /vhodná i pre diabetikov/15,-Euro, RF špona kovová 30,- Euro, individuálna korekčná
špona a half špona 15 euro,

Posun RF špony

od 10 ,-Euro

Ošetrenie zarasteného nechtu pomocou ARKADY ___________________________od 70-100,-Euro
toto ošetrenie je neinvazívne je to doplnenie nechtu špeciálnym materiálom a prístrojm ktorý priamo
v procese narovnáva nechtovú platničku . Kontrola je nutná do 7 dní ,pri tomto ošetrení je nutné dodržiavať
pokyny pre rýchlu obnovu nechtovej platničky.

Nechtová protetika /ks
Náhrada nechtovej platničky ,pomocou UNGUISAN ,akrylu, gelu
Doplnenie nechtovej platničky

20,Euro
20,- Euro
10,- Euro

Spevnenie nechtovej platničky

Odstranenie Gel laku,Shellacu

10,-Euro

od 5- 8,-Euro

Lakovanie farebné

7,- Euro

Pracujem výhradne s lakmi od značky O.P.I a China Glaze

UV nad lak

3,- Euro

je špeciálny fixačný lak na ukončenie lakovania, zaručuje kvalitu a trvácnosť laku bez olupovania

Odstránenie laku

3,-Euro

Gelové nechty na nohách -spevnenie

20,-Euro

aplikácia s antifungicídnym materiálom

Zábal na popraskane miesta, odlahčenie ,kuri oka a pod..______________________________10,- Euro
Skladá sa z materiálu určený na odľahčenie zaťaženého miesta ,aplikácia krému alebo liečivých náplasti ...

tamponovanie, Sulci protetctor
Poradenstvo

do 10 min

od 1- 5,-Euro
5,-Euro

Cenník Služieb platný od 1.12.2018 Zod.vedúci : Emilia Schubert,
kontakt:0911755688, emilia.schubert@schumann.sk Prevádzka: Beau4You Karlová Ves ,budova Allianz –na terase. Spojenie
električky :4,5,6,9,/Jurigovo nam/ autobus: Hlavna stanica č. 32 /Molecova/

