OTEVÍRACÍ DOBA
Otevírací doba : po - ne pouze dle objednávek zákazníků
NERATOVICE, 28. října 919, 1. patro, nad Albertem
Objednávky na:
PEDIKÚRA, MANIKÚRA, MODELÁŽ NEHTŮ
KADEŘNICTVÍ
TETOVÁNÍ
INFORMACE

Gábina
Michaela
Patrik

Tel. 776 804 494
Tel. 721 081 409
Tel. 731 722 904
Tel. 774 372 589

NA VŠECHNY SLUŽBY JE NUTNÉ SE PŘEDEM TELEFONICKY OBJEDNAT

Věrnostní slevy pro stálé klienty
Dárkové poukázky na všechny služby / vystavíme na počkání
Permanentky se slevou

■ CENÍK KADEŘNICTVÍ
FOUKANÁ

krátké vlasy
150 Kč

polodlouhé vlasy dlouhé vlasy
180 Kč
230 Kč

Klasická manikúra
Aplikace procedury: 2x měsíčně
30minut / 190 Kč
aplikace změkčovadla, úprava kutikuly, záděr a tvaru nehtu, vyhlazení nehtu a následné
leštění do vysokého lesku, výživa okolí nehtového valu, ošetření rukou výživným krémem
a lakování nehtů - calcium + barva dle výběru.
Japonská manikúra P.Shine
Aplikace procedury: 2x měsíčně 20 minut / 240 Kč

250 - 280 Kč

280 - 300 Kč

300 - 360 Kč

úprava kutikuly, záděr a tvaru nehtu s jedinečnou metodou zalešťování pasty a pudru z včelího
vosku, pro pevnost, lesk a výživu přírodních nehtů.

450 - 500 Kč

500 - 600 Kč

500 - 550 Kč

550 - 650 Kč

450 - 500 Kč

500 - 600 Kč

400 Kč

500 Kč

600 Kč

100 Kč
70 Kč
350 Kč
30 Kč
od 400 Kč
70 Kč

150 Kč

200 Kč

Cena zahrnuje: mytí, styling

STŘIH

Cena zahrnuje: mytí, masáž hlavy, střih, foukaná, styling

BARVA

400 - 450 Kč

Cena zahrnuje: mytí, masáž hlavy, foukaná, styling

BARVENÍ MÓDNÍMI ODSTÍNY

450 - 500 Kč

Cena zahrnuje: mytí, masáž hlavy, foukaná, styling

MELÍR

400 - 450 Kč

Cena zahrnuje: mytí, masáž hlavy, foukaná, styling

TRVALÁ
Cena zahrnuje: mytí, foukaná

ŽEHLENÍ
OFINA
VLASOVÝ ZÁBAL (infuze)
STYLING
SPOLEČENSKÉ ÚČESY
PÁNSKÝ STŘIH

dle náročnosti

* Ceny barvení, trvalé a melírování jsou předběžné s ohledem na délku, hustotu vlasů a spotřebu materiálu.

■ CENÍK PÉČÍ O RUCE A NOHY
Lázeňská pedikúra ženy / muži (bez peelingu a lakování)
390 Kč / 350 Kč
Profesionální péče o Vaše nohy, které budou ponořeny do uvolňující, perličkové lázně
s desinfekční přísadou pro změkčení kůže a nehtů na nohou. Následně bude provedeno
odstranění přebytečné zrohovatělé a suché kůže z plosek chodidel. Po aplikaci
změkčovadla,(pro zjemnění kůže) provedeme kompletní nehtový servis. Plosky chodidel
zahladíme speciální brusnou pemzou dohladka. Exfoliace pokožky lýtek a chodidel
peelingem z mrtvého moře, zbaví Vaše nohy suché odumřelé kůže. Závěrem aplikujeme
výživnou zábalovou masku, která zvláční Vaši pokožku a poté ji dokonale prokrví relaxační
masáž lýtka, kotníku a chodidla, pomocí hydratační masážní emulze s výtažky mléka
a medu. Podle přání nalakujeme a ošetříme kutikulu v okolí nehtového valu esenciálním
olejíčkem.
Klasická pedikúra
250 Kč
Gelová modeláž nehtů na nohou včetně jakékoliv perman. barvy
400 Kč
a dobení
Lakování nehtů na nohou – celoplošné / francouzské
50 / 100 Kč

Lázeňská manikúra
Aplikace procedury: 1x měsíčně 45 minut / 290 Kč
aplikace změkčovadla kutikuly, pro úpravu kůžiček a záděr v okolí nehtového valu. Úprava
tvaru nehtu, vyhlazení povrchu nehtové ploténky a následné leštění do vysokého lesku.
Exfoliace pokožky (peeling), pro odstranění suché a odumřelé kůže. Výživa okolí
nehtového valu esenciálním olejíčkem, následná aplikace výživné zábalové masky na ruce.
Relaxační masáž ruky a předloktí pomocí hydratačního krému s glycerínem s následným
lakováním nehtů. Výživa, barevný lak a možnost dozdobení nehtů.
Parafínový zábal
Aplikace procedury: 1x měsíčně 20 minut / 100 Kč
aplikace přírodního oleje, poté hřejivý parafínový zábal, který je vhodný na suché a špatně
prokrvující se ruce. Prohřívá hloubkově pokožku, roztahuje póry a zlepšuje krevní oběh.
- vhodné především v zimním období / pouze na objednávku
Gelová modelace nehtů:
s permanentní úpravou
potažení přírodního nehtu
Doplňování nehtů U.Vgelem:

650 Kč
500 Kč

(v ceně doplň. nehtů je započítána výměna nebo oprava 2 nehtových tipů)

základní doplnění čiré
francouzská permanentní
s celoplošným barevným potahem
potažení Chameleon gelem
Doplňkové služby:
Odstranění umělých nehtů + péče
Nový nehet v rámci doplnění / mimo rámec
Lakování celoplošné barevné
Lakování francouzské
Zdobení na 1-10 nehtů dle výběru

350 Kč
400 Kč
430 Kč
450 Kč
250 Kč
20 / 50 Kč
50 Kč
100 Kč
10 / 100 Kč

PRO KLIENTKY DOCHÁZEJÍCÍ NA DOPLNĚNÍ NEHTŮ PO 14 DNECH SLEVA 50 Kč

■
Dále nabízíme: prodej zelených potravin ( chlorela a ječmen) | prodej výrobků od Grešíka
( čaje, bylinky, atd... ) | Éterické oleje od značky Nobilis Thilia | Fiji produkty | Líčení:
plesové, svatební, večerní, denní Alcinou | Prodej dárkových poukazů...

■
** Ceny platné od 1.1.2017 *** Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu ceníku

více info na www.maxim-nails.cz nebo na facebooku: Salon MAXIM

