BARBORA ZAHRADNÍKOVÁ
SALÓN PROFESIONÁLNEJ KOZMETIKY

* Kompletná ponuka služieb CENNÍK *
Platný od 1.2.2022

KOZMETICKÉ OŠETRENIE
Hĺbkové čistenie pleti

25,00 EUR

Povrchové očistenie pleti, zmäkčenie, hĺbkové vyčistenie, maska, krém.
Masáž tváre a dekoltu 20min

21,00 EUR

Ultrazvukové ošetrenie

23,00 EUR

Povrchové očistenie pleti, sérum, ultrazvuk, maska, krém.
Účinky:

ultrazvuková vlna zmäkčuje pokožku, vyhladzuje vrásky, zvyšuje
schopnosť absorcie tekutín v pokožke, stimuluje mikrocirkuláciu,
stimuluje činnosť buniek.

Hĺbkové čistenie pleti + ultrazvukové ošetrenie
Depilácia obočia, pri ošetrení tváre 50% zľava

28,00 EUR
8,00 EUR

Farbenie obočia, pri ošetrení tváre 50% zľava

8,00 EUR

Farbenie + depilácia obočia, pri ošetrení tváre 50% zľava

10,00 EUR

Farbenie rias, pri ošetrení tváre 50% zľava

10,00 EUR

Masáž tváre a dekoltu + maska

25,00 EUR

Hĺbkové čistenie pleti + masáž + maska

33,00 EUR

ŠPECIÁLNE OŠETRENIE
Kyslíková terapia

38,00 EUR

Nástreková masáž s 93% kyslíkom a špeciálnym koncentrovaným sérom.
Dodáva pleti vlhkosť, vláčnosť, má ukľudňujúce účinky na unavenú pleť.
Zvyšuje elasticitu pleti a zdokonaľuje jej vzhľad.
Esse ošetrenie s probiotickou, organickou, vegánskou kozmetikou

45,00 EUR

Ošetrenia: hydratačné, senzitívne, bieliace, protivráskové, detox,akné, antioxidačné
Pokožke sa dodajú živé probiotické mikroorganizmy, ktoré bojujú s druhmi vyvolávajúcimi
starnutie a vyživuje ich prebiotickými živinami tak, aby selektívne živila mikroorganizmy,
ktoré zlepšujú mikroflóru vašej pokožky.
Kozmetický peeling s produktami SeSDERMA

38,00 EUR

Detox ošetrenie Alcina

33,00 EUR

Povrchové očistenie pleti,aktívny peeling s ílovou maskou, maska, akupresúrna masáž, krém
Líčenie slávnostné, svadobné
Odstraňovanie kozmetických vád pomocou rádiofrekvencie

35,00 EUR
od

20,00 EUR

s prístrojom ONETEC
Lifting rias

45,00 EUR

Permanentný make-up obočia

190,00 EUR

Permanentný make-up horných liniek

150,00 EUR

Permanentný make-up dolných liniek

150,00 EUR

Permanentný make-up pery s výplňou

230,00 EUR

DOPLNKOVÉ OŠETRENIE

Enzymatický peeling

3,50 EUR

Očná maska

2,00 EUR

Očná maska z morských rias laminária

5,00 EUR

Epilácia elektrickou ihlou alebo pinzetou
Líčenie po ošetrení
Depilácia tela:

od

7,00 EUR
10,00 EUR

pera

2,20 EUR

brada

3,30 EUR

nohy

19,00 EUR

predkolenie

15,00 EUR

podpazušie

10,00 EUR

bikiny

10,00 EUR

ruky

10,00 EUR

chrbát

10,00 EUR

OŠETRENIE RÚK
Manikúra

15,00 EUR

Odstránenie a očistenie nechtovej kožičky, opilníkovanie a vyleštenie nechtu,
peelig rúk, krém.
Lakovanie s gel lakom Orly gel FX

20,00 EUR

Vydrží až 2 týždne. V cene aj základná manikúra.
Parafínový zábal rúk

5,00 EUR

0911 881 889
info@barborazahradnikova.sk
www.barborazahradnikova.sk

