USŁUGI FRYZJERSKIE		

włosy: krótkie		

średnie		

długie

KOSMETYKA cd.

					

Modelowanie					50 zł		55 zł		60 zł
Strzyżenie damskie				50 zł		55 zł		60 zł
Strzyżenie + modelowanie				
70 zł		
75 zł		
80 zł
Farbowanie + strzyżenie + modelowanie		
140 zł		
150 zł		
160 zł
Farbowanie + refleksy + strzyżenie + modelowanie 160 zł		
170 zł		
180 zł
Baleyage 1 kolor + strzyżenie + modelowanie
170 zł		
180 zł		
190 zł
Baleyage 2 kolory + strzyżenie + modelowanie
180 zł		
190 zł		
200 zł
Dekoloryzacja + strzyżenie + modelowanie		
180 zł		
210 zł		
230 zł
Trwała ondulacja					135 zł		150 zł		160 zł
Fryzura okolicznościowa (upięcie)			110 zł		120 zł		130 zł
Rekonstrukcja włosów zniszczonych		
50 zł		
60 zł		
70 zł
Keratynowe prostowanie włosów			
385 zł		
460 zł		
540 zł

MEZOTERAPIA
Mezoterapia bezigłowa twarz							185 zł
Mezoterapia bezigłowa twarz + dekolt						
205 zł
od 155 zł
Mezoterapia bezigłowa na ciało (zabieg antycellulitowy, ujędrniający, wyszczuplający)		
Mezoterapia mikroigłowa twarz (pierwszy zabieg) 					350zł
Mezoterapia mikroigłowa twarz kolejny zabieg 					
250zł

Strzyżenie męskie				35 zł		40 zł		50 zł
Farbowanie męskie				110 zł		120 zł		130 zł
Strzyżenie dziecka*				30 zł		35 zł		40 zł

ZABIEGI NA CIAŁO
Zabieg na rozstępy (rozjaśnienie, wygładzenie)						od 85 zł
Zabieg na dłonie (wybielanie, odmładzanie)						80 zł

Masaż twarzy									55 zł
Masaż twarzy + ampułka								75 zł
Ampułka									55 zł
Kuracja ultradźwiękami								
55 zł
Zabieg pod oczy									75 zł

*dotyczy dzieci do lat 8

KOSMETYKA

						

PURLES
Sushi Ceremony (skóra dojrzała-odmładzanie)						135 zł
Sensi Skin for Capillaries Skin (skóra wrażliwa, naczynkowa)				115 zł
Sensi Skin Garden Ceremony (skóra mieszana, tłusta)					115 zł
Lift & Glow (pierwsze oznaki starzenia)							115 zł
Zabieg na blizny (kwasy 20% BHA)							150 zł
Zabieg z kwasem ferulowym (rozjaśnianie, odmładzanie)					155 zł
Zabieg z kwasem migdałowym (nawilżający, normalizujący wydzielanie sebum)		
155 zł
Zabieg oczyszczający								110 zł
THALGO
Balancing Treatment (skóra tłusta, trądzikowa)						115 zł
Zabieg tradycyjny (oczyszczanie)							135 zł
Zabieg z algami									165 zł
Aquarelle (intensywne nawilżenie)							195 zł
Silicium Marine Treatment (wypełnienie zmarszczek, lifting)				255 zł
Ocean Treatment (zabieg dla panów) 							170 zł
MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA
Mikrodermabrazja diamentowa							155 zł
Mikrodermabrazja + ultradźwięki							
175 zł
Mikrodermabrazja + ultradźwięki + algi lub płat kolagenowy				
205 zł
PEELING KAWITACYJNY
Peeling kawitacyjny (oczyszczanie ultradźwiękowe)					155 zł
Peeling kawitacyjny + masaż							195 zł

LIPORADIOLOGIA
Lifting twarzy									140 zł
Lifting twarzy, szyi i dekoltu							180 zł
Wyszczuplenie, pojędrnienie brzucha						99 zł
Wyszczuplanie brzucha + boczki							200 zł
Redukcja cellulitu na udach							200 zł
Redukcja cellulitu na udach i pośladkach						
220 zł
Ramiona									80 zł
Dekolt										80 zł
DEPILACJA					HENNA
Wąsik				25 zł		Henna brwi			25 zł
Broda				25 zł		Regulacja			20 zł
Twarz				
45 zł		
Henna brwi + regulacja		
40 zł
Uda				55 zł		Henna rzęs			25 zł
Łydki				
55 zł		
Henna rzęs + brwi + regulacja
50 zł
Całe nogi			100 zł			
Całe nogi + bikini			
125 zł		
POZOSTAŁE
Ręce				55 zł		Przekłuwanie uszu		65 zł
Bikini				45-65 zł			
Klatka				85 zł		
Plecy				95 zł		
Pachy				45 zł		

MAKIJAŻ

Wieczorowy			130 zł
Ślubny				
150 zł

STYLIZACJA PAZNOKCI				
Malowanie paznokci						20 zł
Opiłowanie paznokci 						15 zł
Opiłowanie + malowanie 						30 zł
Manicure klasyczny						45 zł
Manicure french							55 zł
Półhybryda Infinity/Vinylux 					
60 zł
Manicure SPA (masaż + maska)					95 zł
Manicure hybrydowy						75 zł
Manicure hybrydowy french					85 zł
Zdjęcie hybrydy							25 zł
Zdjęcie hybrydy przy założeniu nowej				
10 zł
Manicure japoński						80 zł
Manicure tytanowy 						100 zł
Przedłużanie paznokci (akryl lub żel)					140 zł
Przedłużanie paznokci french 					
150 zł
Uzupełnienie akrylu lub żelu					
90 zł
Uzupełnienie + hybryda						100 zł
Kosmetyka paznokci przedłużanych lakier klasyczny 			
60 zł
Naprawa paznokcia						15zł
Parafina								
45 zł
Maska na ciepło 							40 zł
Peeling								15 zł
Pedicure lakier klasyczny 						85-95 zł
Pedicure lakier klasyczny french 					
95-105 zł
125-135 zł
Pedicure SPA (masaż+maska) lakier klasyczny 			
Pedicure hybrydowy						125-135 zł
Pedicure hybrydowy french					130-140 zł
Pedicure kwasami						120 zł
Zdobienie							5-30 zł

DEPILACJA LASEROWA LASEREM LIGHT-SHEER

						
Kobiety		
Mężczyźni
Górna warga					100-150 zł
200 zł
Broda						150-200 zł
300 zł
Górna warga + broda				
300 zł		
450 zł
Szyja						200-250 zł
250 zł
Policzki						150-190 zł
250 zł
Baki						200 zł		300 zł
Kark						200 zł		300 zł
Dekold/tors					
200-300 zł
400-500 zł
Pośladki						
250 zł		
350 zł
Pachy						250-290 zł
350 zł
Okolice brodawek piersiowych			
150-190 zł
250 zł
Ramiona					300 zł		350 zł
Przedramiona					300 zł		400 zł
Brzuch						250-290 zł
350-400 zł
Linia brzucha					150-180 zł
200 zł
Bikini						250-290 zł
400 zł
Bikini głębokie					350-370 zł
480 zł
Uda (kolana gratis)					400 zł		500 zł
Łydki (stopy gratis)					400 zł		500 zł
Plecy						300 zł		600 zł
Dłonie						---		190 zł

„Eli Salon Piękności” to wyjątkowe miejsce, w którym do każdego podchodzimy indywidualnie.
Dbamy o to, by klientki mogły u nas odpocząć od trosk dnia codziennego
i poczuć, że czas spędzony w salonie jest tylko im poświęcony.
Wydobywamy piękno każdego, przez podkreślenie naturalnego uroku i osobowości. Naturalne cięcie i kolor, to nasza recepta na poczucie pewności siebie
i pokazanie własnego charakteru.
Naszym atutem jest także lokalizacja. Nie musisz jeździć do Warszawy i tracić
czas na dojazdy, kiedy na miejscu masz do dyspozycji profesjonalny salon.
Na terenie salonu gwarantujemy darmowy dostęp do internetu za pośrednictwem WiFi, smaczną kawę i przyjemną atmosferę!
Zapraszamy
Zespół Eli Salon Piękności

Eli Salon Piękności
ul. Mszczonowska 50K
05-830 Nadarzyn

www.elisalonpieknosci.pl
668-451-396

