BRAMA ZDROWIA I URODY

CENNIK
KOSMETOLOGIA

Pielęgnacja dłoni

W zakresie kosmetologii Brama
oferuje szeroki zakres zabiegów
kosmetycznych twarzy oraz
pielęgnację rąk i stóp.
Pielęgnacja twarzy
DERMIKA Salon&Spa
acti-mat zabieg normalizujący do
cery tłustej i mieszanej [100 zł]
contra acne zabieg przeciwtrądzikowy
			[100 zł]
czysta jak łza zabieg oczyszczający
			[100 zł]
ukryte pragnienie zabieg intensywnie
nawilżający 		
[110 zł]
ukojenie zabieg do cery naczyniowej
i wrażliwej 		
[110 zł]
życiodajne misterium zabieg do cery
suchej i łuszczącej się [130 zł]
v-contour zabieg poprawiający kontur
twarzy 			
[110 zł]
hialiq expert hialuronowy zabieg
przeciwzmarszczkowy do skóry
dojrzałej 		
[140 zł]
multifruits aha-eksfoliacja zabieg
odnawiający skórę
[110 zł]
mezolifting cl-ha zabieg
mezoliftingujący do skóry
dojrzałej 		
[160 zł]
extremale men zabieg intensywnie
nawilżający dla mężczyzn
			

[90 zł]

zabieg można wzbogacić o:
peeling kawitacyjny
[25 zł]
mikrodermabrazja diamentowa
			[45 zł]
sonoforeza 		
[25 zł]
fale radiowe
twarz			
[60 zł]
twarz, szyja, dekolt
[90 zł]
Pielęgnacja oczu
regulacja brwi 		
[10 zł]
henna brwi 		
[10 zł]
henna brwi z regulacją [18 zł]
henna rzęs 		
[10 zł]
henna brwi i rzęs z regulacją
			[25 zł]

manicure - malowanie zwykłym
lakierem lub odżywką
[40 zł]
manicure OPI gel - malowanie
lakierem OPI gel color
[55 zł]
manicure striplack - malowanie
lakierem striplack
[42 zł]
manicure japoński
[40 zł]
manicure japoński z wycinaniem
skórek 			
[50 zł]
manicure z peelingiem i masażem
- malowanie zwykłym lakierem wraz
z kuracją OPI papaya pineapple
			[50 zł]
Pielęgnacja stóp
pedicure - malowanie zwykłym
lakierem lub odżywką
[65 zł]
pedicure striplack - malowanie
lakierem striplack
[70 zł]
pedicure OPI gel - malowanie
lakierem OPI gel color
[80 zł]
opracowanie płytki paznokci stóp
wraz z malowaniem lakierem OPI
gel color 		 [50 zł]
Depilacja
/ woskiem
włoski nad górną wargą
pachy 			
łydki 			
bikini 			
całe nogi 		
ręce 			

[12 zł]
[25 zł]
[35 zł]
[30-55 zł]
[60 zł]
[30 zł]

/ pastą cukrową
włoski nad górną wargą
pachy 			
łydki 			
bikini 			
całe nogi 		
ręce 			

[22 zł]
[45 zł]
[70 zł]
[70-110 zł]
[120 zł]
[55 zł]

CENNIK
PODOLOGIA
W zakresie podologii świadczymy usługi
klasycznej pielęgnacji stóp, jak również
specjalizujemy się w indywidualnej
pielęgnacji stóp ze zmianami
chorobowymi.
pedicure specjalistyczny [100-120 zł]
pedicure specjalistyczny z masażem
			[120-140 zł]
założenie klamry ortonyksyjnej
vho 		
[150 zł]
combiped
[120 zł]
podofix 		
[80 zł]
tamponada wrastającego paznokcia
			[5 zł]
oczyszczenie paznokcia zmienionego
chorobowo 		
[20-30 zł]
obcięcie i oszlifowanie paznokci
zmienionych chorobowo [30-50 zł]
rekonstrukcja płytki paznokciowej
			[30-50zł]
usuwanie odcisków
usuwanie modzeli
usuwanie hiperkeratoz

[30 zł]
[30 zł]
[50 zł]

opracowanie pękających pięt/
rozpadlin 		
[40 zł]
badanie mykologiczne z pobraniem
materiału do badań
[70 zł]
konsultacja podologiczna bezpłatna

