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

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

Manikura+ CND Shelllac

28 ,- Euro

Manikura+ Gel lak

25 ,- Euro

Gelové ,(akrylové) nechty nové

35,-Euro

Doplnenie gelových ,(akrylových )nechtov-základny material

23,-Euro

Špička gelová,akrylová( FM,farebna, glitrova..)

5,-Euro

Oprava nechtu/1

2,-Euro

Predlžovanie nechtu pomocou šablony
Odstránenie nechtov pred novou modeláciou
Manikúra klasik
Odstranenie Gellaku,Shellacu

od 0,50 centov /necht
5,-Euro
12,- Euro
od5 -8,- Euro

Manikúra
Manikúra je označenie pre kozmetické procedúry, počas ktorých dochádza k očisteniu a ošetreniu rúk s
hlavným dôrazom na nechty a okolie.
Hlavným predmetom je čistenie nechtov, ich zarovnanie a úprava, odstránenie odumretej kože z okolia nechtovej
platničky a rúk a ošetrenie záderov.
Manikúra sa používa z čisto kozmetických a estetických dôvodov, ale aj z lekárskych dôvodov, a to v prípade, že
v okolí nechtov sa vyskytne vírusová či plesňová infekcia.
Manikúra sa často ponúka v kozmetických salónoch alebo v nechtových štúdiách.
Dôležité je, aby boli ruky a nechty ošetrené profesionálne, či už ide o prírodné, alebo umelé nechty.
Gel lak- CND Shellac ,VV shellac
Jedinečná aplikácia na prírodne nechty s výnimočnou kvalitou . Aplikácia na nechty je jednoduchá a bez
porušenia nechtovej platničky. Samotný výkon trvá max 30-45 minút a efekt je 2-4 týždne od aplikácie.
Permanentné lakovanie je efektné a cielene určené pre ženy ktoré chcú mať nechty neustále upravené.
Gélová -akrylová modeláž na nechty
Aplikácia –predlžovanie,úprava nechtovej platničky pomocou gelu/akrylu . Všetky produkty splňaju normy
EU.Pomocou materiálu Vám upravím nechty do Vami požadovanej velkosti a tvaru. Následne aplikujem na
nechty farebný lak- gel, alebo klasickú FM vo Vami vybranej farebe. Ďalšia návšetava záleží podľa rýchlosti
rastu Vašich nechtu. Spravidla je to okolo 4 týždňov od aplikácie

