MANICURE

CENA

Manicure klasyczny (bez malowania)
Manicure męski
Manicure SPA (peeling + maska)

70 zł
80 zł
100 zł

STYLIZACJA HYBRYDOWA

CENA

Manicure hybrydowy - kolor
Manicure hybrydowy - kolor uzupełnienie
Manicure hybrydowy - french / ombre
Manicure hybrydowy - french/ombre uzupełnienie

120 zł
130 zł
130 zł
140 zł

Usunięcie hybrydy (bez manicure)
Usunięcie hybrydy + manicure klasyczny
Zdobienia
STYLIZACJA ŻELOWA

50 zł
100 zł *bez malowania
10-20 zł *paznokieć
CENA

Żel na naturalną płytkę - kolor
Żel na naturalną płytkę - french/ombre
Żel z przedłużeniem płytki - kolor
Żel z przedłużeniem płytki - french/ombre

140 / 150
150 / 160
150 / 160
160 / 170

Uzupełnienie stylizacji żelowej - kolor
Uzupełnienie stylizacji żelowej - french/ombre

150 / 160 / 170 / 180 - 200
160 / 170 / 180 / 190 - 210

Usunięcie żelu (bez manicure)
Usunięcie żelu + manicure klasyczny

/ 160
/ 170
/ 170
/ 180

/ 170
/ 180
/ 180 - 200
/ 190 - 210

60 zł
110 zł *bez malowania

Naprawa paznokcia (odprysk/pęknięcie/przedłużenie)

20 - 30 zł

Zdobienia

10 - 20 zł *paznokieć

WAŻNE INFORMACJE
Informujemy, że może być doliczona dodatkowa opłata za
skorygowanie niepoprawnej stylizacji wykonanej w innym
salonie.

+ 20 zł

PEDICURE
PEDICURE

CENA

Pedicure klasyczny
Pedicure hybrydowy - kolor/french
Pedicure hybrydowy - kolor/french - uzupełnienie
Pedicure SPA
Pedicure specjalistyczny z kwasami (zrogowacenia, pękające pięty)

150 zł * bez malowania
160-170 zł
170-180 zł
200 zł
200-220 zł

Express pedicure (podeszwa stóp)
Express pedicure (podeszwa stóp z kwasami)
Express pedicure (lakier hybrydowy bez podeszwy)

110 zł
130 zł
110-130 zł

Zdobienia

10-20 zł * paznokieć

PIELĘGNACJA

CENA
40 zł
50 zł
25 zł
35 zł

Parafina dłoni
Parafina stóp
Peeling dłoni + maska
Peeling stóp + maska

STYLIZACJA BRWI I RZĘS
Regulacja brwi
Farbowanie rzęs
Farbowanie brwi + regulacja
Farbowanie komplet + regulacja

PAKIETY

Na naszej stronie internetowej
możesz znaleźć gotowe pakiety
na wybrane zabiegi.

www.annabrowko.pl

30 - 50 zł
50 zł
100 zł
120 zł

Laminacja brwi
Laminacja brwi z farbkami
Henna pudrowa z regulacją
Henna pudrowa komplet z regulacją

KONSULTACJE

Nie wiesz jaki zabieg będzie dla
Ciebie odpowiedni?
Zapraszamy na konsultacje
z naszym specjalistą.

www.annabrowko.pl

80 zł
170 zł
110 zł
130 zł

BONY UPOMINKOWE

Jeśli szukacie wyjątkowego upominku
to mamy przygotowane eleganckie
BONY UPOMINKOWE
do wykorzystania w naszym
Studio Urody.

+48 517 306 190

ul. Zbigniewa Herberta 5a, Radwanice

