
Salon Kosmetyczyny "La Rose"

"...odkryj Twoje naturalne piękno..."
Szeroki wachlarz usług kosmetycznych

CENNIK

PIELĘGNACJA DŁONI

*manicure klasyczny                                                                            15,00 zł

* manicure klasyczny z malowaniem paznokci                                    20,00 zł

* manicure klasyczny ze zdobieniem paznokci                                    25,00 zł

* malowanie paznokci                                                                          10,00 zł

* manicure hybrydowy                                                                         40,00 zł

*manicure hybrydowy ze zdobieniem                                                   50,00zł

* ściąganie żelu hybrydowego                                                              10,00 zł



* parafina na dłonie                                                                             20,00 zł

* zabieg parafinowy z peelingiem i maską odżywczą                          30,00 zł

* regenerujący zabieg z peelingiem i maską bawełnianą zakończony 
masażem                                                                                               30,00zł

* intensywna kuracja dłoni olejkiem arganowym                                60,00 zł



"...odkryj Twoje naturalne piękno..."
               Szeroki wachlarz usług kosmetycznych

PIELĘGNACJA STÓP

* pedicure frezarkowy                                                                  50,00 zł
( kąpiel stóp, obcięcie i opiłowanie paznokci, usunięcie skórek, usunięcie
zgrubiałego naskórka z pięt, peeling, krem )

* pedicure frezarkowy + żel hybrydowy                                            80,00 zł

* pedicure express                                                                                30,00 zł
  ( kąpiel stóp, obcięcie i opiłowanie paznokci, malowanie )

* pedicure express + żel hybrydowy                                                  60,00 zł

* kuracja dla stóp z limonką i bazylią M'onduninq                               50,00 zł
  ( oczyszczanie, złuszczanie, regeneracja maską z masażem,

 zakończenie zabiegu )



PIELĘGNACJA TWARZY SZYI I DEKOLTU

* ANTI-COUPEROSE- zabieg dla skóry wrażliwej i
naczyniowej                                                                                          80,00 zł
  ( efekt ; redukcja rumienia i podrażnień,
uszczelnienie ścian naczyń krwionośnych )

* SIŁA JADU WĘŻA- zabieg dla skóry dojrzałej, zmęczonej,
z widocznymi zmarszczkami                                                                100,00 
zł
  ( efekt ; widoczny lifting owalu twarzy, spłycenie zmarszczek,
powstrzymanie biologicznego i mechanicznego procesu starzenia się skóry )

*OXY O2 ZABIEG Z AKTYWNYM TLENEM-                                        100,00zł
zabieg regenerujący   bogaty w aktywny tlen zwiększa natychmiastowy 
dostęp tlenu w skórze poprawiając poziom energii komórkowej niezbędnej do
prawidłowych przemian metabolicznych. Kombinacja minerałów (m.in. 
miedź, cynk, magnez, wapń) i koenzym Q10 usprawniają oddychanie 
komórkowe.Przeznaczony dla
skóry suchej, szarej, szorstkiej, odwodnionej I każdej potrzebującej energii    
  ( efekt ; silna regeneracja, nawilżenie, wygładzenie i poprawa kolorytu,
 ujędrnienie, ochrona przeciwzmarszczkowa )

*MOC GLINKI ZIELONEJ- zabieg dla cery mieszanej, tłustej,
trądzikowej                                                                                           80,00 zł
  ( efekt ; zabieg eliminuje niedoskonałości oraz
zanieczyszczenia, usuwa toksyny i intensywnie oczyszcza )



* ZABIEG SECRET MŁODOŚCI- dla cery dojrzałej , wymagającej wypełnienia
I nawilżenia                                                                                          
  ( efekt ;diamentowy blask, optymalne napięcie)                                                      100,00zł

* MOC KWASU HIALURONOWEGO- zabieg intensywnie                   
nawilżający dla każdej cery                                                               100,00 zł
  ( efekt ; intensywne nawilżenie, dotlenienie i stymulacja komórek
skóry do regeneracji, spłycenie zmarszczek, poprawa kolorytu)

*MOC 5 WARZYW-zabieg dla cery wymagającej regenaracji, 
nawilżenia,odnowy,zapewnia natychmiastowy zastrzyk witamin I minerałów  80,00 zł

*SEKRET ŚLIMAKA –regenerujący, oczyszczający rutuał na twarz  100,00 zł

* MICROROLLER- profesjonalne urządzenie do mezoterapii
mikroigłowej które jest świetną alternatywą dla zabiegów               150,00 zł
laserowych, głębokich peelingów chemicznych.
Zwiększa wytwarzanie kolagenu i elastyny,
sprawia, że substancje wprowadzone podczas zabiegu
wchłaniają się o 3000% więcej
  ( roler doliczany jest jednorazowo do mezoterapii-służący do 10 zabiegów )

* MEZOTERAPIA MIKROIGŁOWA- dla cery wrażliwej,
naczynkowej                                                                                       100,00 zł
  ( doliczamy jednorazowo 150 zł za urządzenie )



* MEZOTERAPIA MIKROIGŁOWA Z SIŁĄ JADU WĘŻA                         80,00 zł
  ( doliczamy jednorazowo 150 zł za urządzenie )

* MEZOTERAPIA MIKROIGŁOWA Z KWASEM
HIALURONOWYM                                                                                 80,00 zł
  ( doliczamy jednorazowo 150 zł za urządzenie )

* EXPRESS LIFTING TWARZY- bankietowy zabieg                              45,00 zł
  ( dobranie odpowiedniej pielęgnacji dla każdej cery –maska,krem na zakończenie 
zabiegu)

*MIKRODERMABRAZJA                                                                          
70,00zł

* MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA Z  MASKĄ ALGOWĄ-
zabieg przeznaczony dla cery trądzikowej, dojrzałej,
z przebarwieniami                                                                                90,00 zł

* MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA Z SONOFOREZĄ
I MASKĄ ALGOWĄ- złuszczanie głowcą diamentową,
dobranie odpowiednich preparatów dla danej cery,
sonoforeza                                                                                          110,00 zł

* MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA Z
MASAŻEM RELAKSACYJNYM I MASKĄ                                             100,00 zł

* SONOFOREZA- wtłaczanie za pomocą ultradźwięków
 aktywnych substancji w głąb skóry ;
zastosowanie do wyżej wymienionych
zabiegów pielęgnacyjnych                                                                    40,00 zł
                                                                              



*MASKA ALGOWA                                                                                 30,00zł

*MANUALNE OCZYSZCZANIE TWARZY- oczyszczanie skóry z 
niedoskonałości                                                                                   80,00zł  

*ZABIEG ZŁUSZCZANIA KWASEM MIGDAŁOWYM TWARZY- silnie 
złuszczający zabieg na twarz do cery trądzikowej, mieszanej, tłustej, 
wrążliwej, naczynkowej a tak że dojrzałej .
(efekt: wygładzenie, rozjaśnienie, napięcie, nawilżenie skóry, zmiejszenie 
łojotoku,przywrócenie blasku i elastyczności skórze)                       100,00 zł

*PAKIET 3 ZABIEGÓW ZŁUSZCZANIA KWASEM MIGDAŁOWYM       270,00 zł

*PAKIET 6 ZABIEGÓW ZŁUSZCZANIA KWASEM MIGDAŁOWYM       480,00 zł

*ZABIEG ZŁUSZCZANIA KWASEM ASKORBINOWYM- silne złuszczanie na 
bazie kwasu askorbinowego 40 %(witamina C). Powoduje stopniowe 
złuszczanie martwych komórek naskórka, pobudzanie procesów regeneracji 
i odnowy. Kwas akskorbinowy jest doskonałym przeciwutleniaczem, chroni 
komórki skóry przed wolnymi rodnikami, opóźniajac proces starzenia się 
skóry. Delikatnie rozjaśnia przebarwienia, wyrównuje koloryt skóry, 
nawilża optymalnie zwiększa napięcie skóry i  wygładza.                         
100,00zł

*PAKIET 3 ZABIEGÓW ZŁUSZCZANIA KWASEM ASKORBINOWYM  270,00zł

PAKIET 6 ZABIEGÓW ZŁUSZCZANIA KWASEM ASKORBINOWYM    480,00zł

ZABIEGI WYSZCZUPLAJĄCE FALĄ UDERZENIOWĄ

FALA UDERZENIOWA (redukcja cellulitu, roztępów, ujędrnienie pośladków, 
ud i brzucha)                                                                                75,00 zł
PAKIET 5 ZABIEGÓW  (6 gratis)                                                  375,00zł



ZABIEGI UPIĘKSZAJĄCE OKOLICE OCZU

* henna brwi                                                                                         10,00 zł

* henna rzęs                                                                                         10,00 zł

* henna rzęs i brwi z regulacją                                                             25,00 zł

* regulacja łuków brwiowych                                                                 8,00 zł

* upiększanie rzęs sztucznymi kępkami szt.                                          2,00 zł

DEPILACJA WOSKIEM

* wąsik                                                                                                   5,00 zł

* broda                                                                                                  10,00 zł

* pachy                                                                                                 15,00 zł

* ręce                                                                                                     25,00 zł

* łydki                                                                                                   25,00 zł

* całe nogi                                                                                             50,00 zł



* plecy                                                                                                   70,00 zł

"...odkryj Twoje naturalne piękno..."
Szeroki wachlarz usług kosmetycznych

MAKIJAŻ

* makijaż ślubny                                                                                   45,00 zł
  próbny                                                                                                25,00 zł

* makijaż wieczorowy                                                                           35,00 zł
próbny                                                                                                  20,00 zł

* makijaż dzienny                                                                                 15,00 zł

* makijaż okolicznościowy                                                                    35,00 zł

MASAŻ



** MASAŻ BAŃKĄ CHIŃSKĄ

* pośladki i uda                                                                    30,00 zł / 20 min.

* brzuch                                                                                30,00 zł / 30 min.

* grzbiet                                                                                40,00 zł / 20 min.

** MASAŻ RELAKSACYJNY

* masaż twarzy                                                                    15,00 zł / 20 min.

* masaż twarzy, szyi i dekoltu                                             35,00 zł / 20 min.

* masaż stóp                                                                         15,00 zł / 20 min.

* masaż dłoni                                                                       15,00 zł / 20 min.

** MASAŻ GORĄCYMI KAMIENIAMI WULKANICZNYMI

* kręgosłup                                                                            40,00 zł / 20 min

* całe ciało                                                                            85,00 zł / 40 min.

** MASAŻ ANTYCELULITOWY

* uda                                                                                     25,00 zł / 20 min.

* uda i pośladki                                                                    50,00 zł / 40 min.

"...odkryj Twoje naturalne piękno..."
Szeroki wachlarz usług kosmetycznych

ZABIEGI NA CIAŁO

* relaksujący, regenerujący i nawilżający rytuał do
ciała z olejkiem arganowym- złuszczanie, wygładzanie
 i regeneracja, masaż, zakończenie zabiegu                                      150,00 zł



* limonka i bazylia w roli głównej                                                      150,00 zł

ZAPRASZAMY

  


