
TECHNOLOGIA HIFU L IFTING TWARZ :  HIT  ROKU 2019

Zabieg CenaCzas

Lifting/uniesienie opadających powiek górnych

650 zł45 min
Lifting / uniesienie opadających 
powiek górnych + czoło

650 zł60 min
Lifting okolicy oczu 
(powieki dolne + kurze łapki)

400 zł45 min

Okolica ust (zmarszczki palacza) 400 zł30 min

Lifting opadającego owalu twarzy (chomiczki) 890 zł90 min

Cennik

Lifting / zmniejszenie zmarszczek czoło 45 min 500 zł

Lipoliza/Zmniejszenie 
 podwójnego podbródka 600 zł30 min

Lifting całej twarzy z podbródkiem 1900 zł120 min

Lifting szyi 800 zł75 min

Lifting dekoltu 1500 zł60 min

Cała okolica ust 600 zł45 min



TECHNOLOGIA HIFU L IFTING TWARZ :  HIT  ROKU 2019

Zabieg CenaCzas

MEZOTERAPIA IGŁOWA

HIT! Mezoterapia igłowa głowy 300 zł60 min

HIT! Mezoterapia igłowa twarz (CytoCare 516) 350 zł60 min

HIT! Mezoterapia igłowa twarz (CytoCare 532) 350 zł60 min

HIT! Mezoterapia igłowa szyja+dekolt 350 zł60 min

HIT! Mezoterapia igłowa ciało lipoliza
iniekcyjna (jedna partia ciała)

650 zł60 min

Mezoterapia igłowa grzbiet dłoni 300 zł60 min

Mezoterapia igłowa podbródek 
(lipoliza iniekcyjna)

350 zł60 min

PAKIET Lifting całej dolnej części 
twarzy + szyja (policzki + chomiczki 
+ okolica ust +linia żuchwy +podbródek + szyja)

1900 zł90 min

PAKIET Lifting całej okolicy oczu 
(powieki górne + powieki dolne + kurze łapki) 750 zł60 min

PAKIET Lifting całej górnej części twarzy 
(czoło + powieki górne + powieki dolne
 + kurze łapki)

1000 zł70 min

PAKIET Lifting całej dolnej części twarzy
(policzki + chomiczki + okolica ust 
+ linia żuchwy + podbródek)

1500 zł70 min

HIT! Mezoterapia igłowa głowy DR CYJ 650 zł40 min



Zabieg CenaCzas

MEZOTERAPIA MIKROIGŁOWA

Mezoterapia mikroigłowa twarzy 250 zł60 min

Mezoterapia mikroigłowa twarz+szyja 280 zł60 min

HIT! Mezoterapia mikroigłowa
twarz+szyja+dekolt

350 zł60 min

Znieczulenie do zabiegu 50 zł-

WYPEŁNIACZE

Powiększanie/modelowanie ust (0,55ml) 750 zł60 min

HIT! Powiększanie/modelowanie ust (1ml) 999 zł60 min

Nawilżanie ust (0,55ml) 750 zł60 min

Nawilżanie ust (1ml) 999 zł60 min

Wypełnianie zmarszczki gładziny czołowej
(lwiej zmarszczki) 1ml

750 zł60 min

HIT! Wypełnianie poprzecznych 
zmarszczek na czole

750 zł60 min

Wypełnianie zmarszczek okolicy oczy 
(kurze łapki)

750 zł60 min

Wypełnianie zmarszczek palacza 750 zł60 min

Wypełnianie pionowych zmarszczek 
wokół ust (bruzdy nosowo - wargowe)

750 zł60 min

Podnoszenie kącików ust 750 zł60 min

Znieczulenie do zabiegu 50 zł-



Zabieg CenaCzas

NOWOŚĆ! KANIULA Modelowanie
konturu żuchwy - 1 ml preparatu 1200 zł60 min

NOWOŚĆ! KANIULA Modelowanie brody/nosa
 1 ml preparatu

1200 zł60 min

NOWOŚĆ! KANIULA Modelowanie podbródka 
(poprawa owalu twarzy) 1 ml preparatu

1200 zł60 min

NOWOŚĆ! VOLUMETRIA /Modelowanie
twarzy (m.in. fałdy nosowo-wargowe, policzki,
owal twarzy, linie marionetki) 1ml

1500 zł60 min

Dodatkowy 1 ml preparatu do zabiegu 840 zł-

ZABIEGI  TERAPEUTYCZNE DOBRANE 
DO PROBLEMU TWOJEJ  SKÓRY
PEEL MISSION:    HIT  ROKU 2019

Terapeutyczny zabieg zwężający 
rozszerzone pory (Architect peel)

250 zł65 min

Terapeutyczny zabieg dla skóry
suchej i odwodnionej (Asiatic peel)

250 zł60 min

Terapeutyczny zabieg  dla skóry suchej i
odwodnionej + peptydy (Asiatic peel+ peptydy)

300 zł65 min

Terapeutyczny zabieg łagodzący skórę
naczyniową i wrażliwą  (połączanie 4 prep.
terapeutycznych)

199 zł60 min

Terapeutyczny zabieg dla skóry z
pierwszymi oznakami starzenia się
(połączanie 4 prep. terapeutycznych)

199 zł60 min

Terapeutyczny zabieg odmładzający,
przeciwzmarszczkowy (połączanie 4
prep. terapeutycznych)

60 min 199 zł



Zabieg CenaCzas
Terapeutyczny zabieg przeciwtrądzikowy
(połączanie 4 prep. terapeutycznych)

199 zł60 min

Terapeutyczny zabieg przeciwzaskórnikowy
(połączanie 4 prep. terapeutycznych)

199 zł60 min

Terapeutyczny zabieg biorewitalizujący,
wyrównujący koloryt skóry (połączanie 4 prep.
terapeutycznych)

60 min 199 zł

Terapeutyczny zabieg 
wygładzająco – nawilżający (połączanie 4
prep. terapeutycznych)

60 min 199 zł

Terapeutyczny zabieg rozjaśniający
przebarwienia (połączanie 4 prep.
terapeutycznych)

60 min 199 zł

Wzmocnienie zabiegu dodatkowym
preparatem terapeutycznym

10 min 25 zł

ZABIEGI  TERAPEUTYCZNE Z  KOSMETYKIEM 
W CENIE  PEEL MISSION:

HIT! Terapeutyczny zabieg silnie 
odmładzający (Reti peel)

HIT! Terapeutyczny zabieg bankietowy,
wygładzający zmarszczki z peptydami 
(B - like + peptydy)

90 min 350 zł

90 min 350 zł

HIT! Terapeutyczny zabieg bankietowy silnie
liftingujący (Lift peel)

90 min 350 zł

HIT! Terapeutyczny, złuszczający zabieg z
kwasem sTCA

90 min 400 zł

HIT! Terapeutyczny zabieg o potrójnym
działaniu zwalczania przebarwień (Depigen)

70min 250 zł



Zabieg CenaCzas

IPL  +  FALA RADIOWA

Fotoodmładzanie (1 wybrany obszar) 199 zł60 min

Zamykanie rozszerzonych naczyń krwion.
i redukcja rumienia (1 wybrany obszar)

Redukcja przebarwień (1 wybrany obszar)

60 min 199 zł

60 min 199 zł

Leczenie trądziku (1 wybrany obszar) 60 min 199 zł

RADIOFREKWENCJA TWARZ (FALA RADIOWA)

HIT! Radiofrekwencja - bezoperacyjny lifting 
z pielęgnacją (twarz, szyja)

70 min 195 zł

Radiofrekwencja - Bezoperacyjny lifting 
z pielęgnacją (twarz, szyja, dekolt)

90 min 250 zł

MIKRODERMABRAZJA

HIT! Mikrodermabrazja 
jako dodatek do zabiegu

15 min 35 zł

Mikrodermabrazja z pielęgnacją (twarz, szyja) 60 min 180 zł

Mikrodermabrazja z pielęgnacją 
(twarz, szyja, dekolt)

70 min 200 zł



Zabieg CenaCzas

MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA

Mezoterapia bezigłowa z pielęgnacją
(twarz, szyja)

80 min 195 zł

HIT! Mezoterapia bezigłowa z
pielęgnacją (twarz, szyja, dekolt)

90 min 250 zł

PEELING KAWITACYJNY ULTRADŹWIĘKOWY

Peeling kawitacyjny ultradźwiękowy jako
dodatek do zabiegu

10 min 35 zł

Peeling kawitacyjny ultradźwiękowy +
sonoforeza z pielęgnacją (twarz, szyja)

70 min 180 zł

Peeling kawitacyjny ultradźwiękowy +
sonoforeza z pielęgnacją 
(twarz, szyja, dekolt) 
IDEALNY na kilka dni przed ślubem!

80 min 200 zł

POZOSTAŁE ZABIEGI

Darsonval 20 min 40 zł

Darsonval- jako dodatek do zabiegu 10 min 30 zł

HIT! Konchowanie uszu 25 min 50 zł



Zabieg CenaCzas

DODATKI  DO ZABIEGÓW TWARZ,  SZYJA/DEKOLT

Relaksacyjny masaż twarz, szyja, dekolt
(dodatek do zabiegu na twarz)

20 min 50 zł

Maska algowa - dodatek do zabiegu

IDEALNE NA PREZENT

20 min 50 zł

Maska płat kolagenowy 20 min 90 zł

Konsultacja kosmetologiczna 45 min 100 zł

Konsultacja kosmetologiczna 
w dniu zabiegu

- GRATIS

Zabieg firmowy KOBIETERII 
pełnia pielęgnacji i relaksu
(twarz, szyja, dekolt, plecy, kark, stopy)

100 min 299 zł

Wyjątkowo relaksujący masaż ciepłym
masłem shea z świecy częściowy 
(plecy+kark+ramiona)

40 min 90 zł

Wyjątkowo relaksujący masaż ciepłym
masłem shea z świecy (całe ciało)

90 min 249 zł

Odmładzający zabieg antysmogowy 60 min 199 zł

Bon podarunkowy na wybraną 
usługę lub kwotę DO UZGODNIENIA



Zabieg CenaCzas

MAKIJAŻ

Dzienny 50 min 100 zł

Wieczorowy 60 min 120 zł

Ślubny/próbny 60 min 120 zł

Rzęsy na pasku 10 min 45 zł

Rzęsy kępki 10 min 4 zł/szt.

Indywidualna lekcja makijażu - NOWOŚĆ! 90 min 235 zł

RYTUAŁY PIELĘGNUJĄCE CIAŁO

Peeling całego ciała 60 min 130 zł

Relaksująco aromatyzujący rytuał
złuszczająco- nawilżający (Basic Corps)

90 min 230 zł

Rytuał chłodząco – drenujący, na
zmęczone, opuchnięte nogi
IDEALNY NA UPALNE DNI!

70 min 160 zł

Rytuał ujędrniająco – modelujący ciało
(Janssen)

70 min 210 zł

Masaż relaksujący częściowy 30 min 80 zł

Masaż relaksujący całego ciała 60 min 130 zł



Zabieg CenaCzas
HIT! Balijski rytuał z masażem 
dla kobiet w ciąży

75 min 200 zł

Balijski peeling z masażem 
dla kobiet w ciąży

60 min 150 zł

Masaż dla kobiet w ciąży 60 min 120 zł

HIT! Wyjątkowo relaksujący masaż
ciepłym masłem shea z świecy
częściowy (plecy+kark+ramiona)

40 min 90 zł

Wyjątkowo relaksujący masaż ciepłym
masłem shea z świecycałe ciało

90 min 249 zł

TECHNOLOGIA HIFU L IFTING CIAŁA

Lifting ramion 60 min 1500 zł

HIT! Wyszczuplanie, ujędrnianie boczków 60 min 1500 zł

Wyszczuplanie, ujędrnianie bryczesów 60 min 1500 zł

 HIT! Lifting, uniesienie biustu 
(górna część biustu)

60 min 800 zł

Wyszczuplanie, ujędrnianie brzucha
(dolna partia - od linii pępka do linii bikini)

60 min 1500-
2000 zł

Wyszczuplanie, ujędrnianie brzucha (górna
partia - okolica pod biustem do linii pępka)

60 min 1500-
2000 zł

Lifting dłoni 40 min 500 zł

Okolica kolan 40 min 1000 zł

HIT! Wyszczuplanie, ujędrnianie pośladków 60 min 1500-
2000 zł



Wyszczuplanie, ujędrnianie uda przód 100 min 2500 zł

Zabieg CenaCzas

Wyszczuplanie, ujędrnianie uda tył 100 min 2500 zł

Wyszczuplanie, ujędrnianie uda 
wewnętrzna część (trójkąt)

50 min 1500 zł

Wyszczuplanie, ujędrnianie uda 
wewnętrzna część cała

70 min 2000 zł

PAKIET wyszczuplanie, ujędrnianie
brzucha (dolna partia) + boczki

90 min 2700-
3200 zł

PAKIET wyszczuplanie, ujędrnianie
brzucha (górna partia) + talia

90 min 2700-
3200 zł

PAKIET wyszczuplanie, ujędrnianie 
całe uda

180 min 4800 zł

PAKIET wyszczuplanie, ujędrnianie cały
brzuch (dolna + górna partia)

90 min 2700-
3200 zł

PAKIET wyszczuplanie, ujędrnianie
pośladki + bryczesy

90 min 2700-
3200 zł

RADIOFREKWENCJA NA CIAŁO (FALA RADIOWA)

Ramiona 30 min 120 zł

Brzuch z boczkami 30 min 150 zł

Pośladki

Uda wewnętrzna strona/przód/tył

30 min 150 zł

30 min 150 zł



Zabieg CenaCzas

DERMOMASAŻ:  ZABIEGI  ANTYCELLULITOWY,
WYSZCZUPLAJĄCY

Dermomasaż antycellulitowy 
masaż próżniowy

60 min 150 zł

HIT! Dermomasaż antycellulitowy masaż
próżniowy próżniowy z bandażami Arosha
peelingiem i ampułką

110 min 280 zł

Dermomasaż antycellulitowy masaż
próżniowy z 4 bandażami Arosha
peelingiem i ampułką

120 min 390 zł

PAKIET 10 zabiegów w serii
Dermomasaż antycellulitowy masaż
próżniowy

10*60 min 10*120 zł

PAKIET 8 zabiegów w serii Dermomasaż
antycellulitowy masaż próżniowy z
użyciem bandaży Arosha z peelingiem
i ampułką

8*120 min 8*250 zł

BANDAŻE AROSHA ZABIEGI  DOPASOWANE 
DO PROBLEMÓW SKÓRY CIAŁA

Zabieg z użyciem bandaży Arosha bez
peelingu i bez ampułki (przypominający)

50 min 165 zł

HIT! Zabieg z użyciem bandaży Arosha 
z peelingiem i ampułką
(specjalistyczny zabieg wyszczuplający,
na cellulit wodny, na cellulit tłuszczowy,
zmniejszenie obrzęków, ujędrnianie skóry)

70 min 250 zł



Zabieg CenaCzas
Zabieg z użyciem 4 bandaży Arosha 
z peelingiem i ampułką

70 min 340 zł

PAKIET 8 zabiegów w serii z użyciem
bandaży Arosha z peelingiem i ampułką

8*70 min 8*210 zł

ZABIEGI  OKOLIC OCZU

Regulacja łuku brwiowego 
(pojedyncza usługa)

20 min 30 zł

Regulacja łuku brwiowego 
(przy innych zabiegach)

15 min 20 zł

Shaping brwi + henna 
(pierwsza konsultacja kształtu i koloru
łuku brwiowego)

45 min 55 zł

Henna brwi z regulacją 
(pojedyncza usługa)

30 min 35 zł

Henna brwi z regulacją 
(przy innych zabiegach)

20 min 25 zł

Henna rzęs (przy innych zabiegach) 25 min 25 zł

Henna rzęs + zabieg pielęgnacyjny 
okolic oczu

35 min 70 zł

Henna komplet (pojedyncza usługa) 30 min 49 zł

Henna komplet (przy innych zabiegach) 25 min 35 zł

HIT! Lifting rzęs, laminacja, botoks 60 min 150 zł

HIT! Henna pudrowa 60 min 99 zł



Zabieg IPL+RFCzas

DEPILACJA KOBIETY

Epilfree*Wosk Laser

Regulacja łuku
brwiowego
(pojedyncza usługa)

20/10/

-/-min
30 zł 30 zł - -

Regulacja łuku
brwiowego 
(przy innych zabiegach)

15/10/

-/-min
20 zł 30 zł - -

Górna warga (wąsik)
(pojedyncza usługa)

20/15/

15/15min
30 zł 25 zł 100 zł 80 zł

Górna warga (wąsik) 
(przy innych zabiegach)

15/15/

-/-min
20 zł 25 zł - -

Broda
15/15/

15/15min
30 zł 30 zł 100 zł 80 zł

Szyja
15/10/

15/15min
30 zł 30 zł 150 zł 99 zł

Szyja
15/10/

15/15min
30 zł 30 zł 150 zł 99 zł

Baki
15/15/

15/15min
30 zł 30 zł 100 zł 99 zł

Policzki
20/10/

20/20min
40 zł 40 zł 150 zł 99 zł

HIT! Pachy
20/10/

20/20min
40 zł 60 zł 150 zł 99 zł

*EpilFree produkt dodatkowo płatny, oferowany jako dodatek do depilacji woskiem



Zabieg IPL+RFCzas Epilfree*Wosk Laser

Otoczenie 
brodawek
piersiowych

15/-/

15/15min
40 zł - 100 zł 80 zł

Linia biała 
(od pępka do bikini)

15/10/

15/15min
20 zł 35 zł 80 zł 49 zł

Bikini płytkie
25/15/

30/30min
60 zł 70 zł 250 zł 199 zł

Bikini głębokie
30/20/

30/30min
80 zł 90 zł 250 zł 199 zł

HIT! Bikini
Brazylijskie/Hollywood

45/20/

35/35min
100 zł 100 zł 250 zł 199 zł

Plecy dół
20/15/

20/20min
60 zł 80 zł 120 zł 120 zł

Szpara między
pośladkowa

20/10/

20/20min
40 zł 50 zł 100 zł 100 zł

Pośladki
35/20/

35/35min
80 zł 80 zł 150 zł 129 zł

Uda
35/20/

35/35min
80 zł 80 zł 300 zł 199 zł

Łydki z kolanami
 i stopami

35/20/

35/35min
70 zł 80 zł 300 zł 189 zł

Całe nogi
60/20/

70/70min
130 zł 135 zł 600 zł 349 zł

Ręce do łokci
30/20/

30/30min
55 zł 45 zł 180 zł 129 zł

*EpilFree produkt dodatkowo płatny, oferowany jako dodatek do depilacji woskiem



Zabieg IPL+RFCzas Epilfree*Wosk Laser

Ręce całe
45/20/

45/45min
70 zł 105 zł 240 zł 220 zł

HIT!
PAKIET I: całe nogi 
+ bikini głębokie

90/20/

90/90min
190 zł 200 zł 750 zł 450 zł

HIT!
PAKIET II: łydki z
kolanami i stopami 
+ bikini brazylijskie 
+ pachy

90/20/

90/90min
200 zł 200 zł 600 zł 389 zł

DEPILACJA MĘŻCZYŹNI

Kark
20/10/

15/15min
60 zł 60 zł 150 zł 120 zł

HIT! Pachy
20/10/

20/20min
60 zł 80 zł 200 zł 149 zł

Klatka piersiowa
30/20/

30/30min
80 zł 120 zł 250 zł 199 zł

Brzuch
30/20/

30/35min
80 zł 120 zł 250 zł 199 zł

Barki
20/20/

20/20min
80 zł 90 zł 230 zł 129 zł

Plecy góra
20/15/

20/20min
80 zł 120 zł 250 zł 199 zł

Plecy dół
20/15/

20/20min
80 zł 120 zł 250 zł 199 zł

*EpilFree produkt dodatkowo płatny, oferowany jako dodatek do depilacji woskiem



Zabieg IPL+RFCzas Epilfree*Wosk Laser

Plecy całe
35/20/

35/35min
100 zł 150 zł 400 zł 329 zł

HIT!
PAKIET: całe plecy 
+ klatka piersiowa 
+ brzuch

90/20/

90/90min
250 zł 350 zł 700 zł 559 zł

Zabieg CenaCzas

PIELĘGNACJA DŁONI

Manicure męski 40 min 60 zł

HIT! Manicure keratynowy 45 min 65 zł

Manicure klasyczny bez malowania 40 min 50 zł

Manicure klasyczny z malowaniem
OPI/VINYLUX

60 min 60 zł

Manicure klasyczny z malowaniem
French VINYLUX- CND

70 min 75 zł

HIT!
Manicure hybrydowy jeden kolor 
bez zdobień (zmywanie poprzedniego
koloru i peeling/krem na dłonie - gratis)

60 min 85 zł

Manicure hybrydowy French/baby
boomer (zmywanie poprzedniego koloru
i peeling/krem na dłonie - gratis)

70 min 99 zł

Manicure hybrydowy SPA jeden kolor 
bez zdobień (zmywanie poprzedniego 
koloru i peeling/krem na dłonie - gratis)

90 min 125 zł



Zabieg CenaCzas
HIT! Nowa niższa cena!
Manicure kombinowany + malowanie
hybrydą (zmywanie poprzedniego koloru
i peeling/krem na dłonie - gratis) 

65 min 85 zł

Manicure + wzmocnienie żelem 
naturalnej płytki paznokci bez malowania

60 min 110 zł

Manicure + wzmocnienie żelem naturalnej 
płytki paznokci z malowaniem hybrydą

70 min 145 zł

NOWOŚĆ!
Przedłużanie paznokci Akrylożel 
z malowaniem hybrydą (forma lub dual forma)

120 min 160 zł

NOWOŚĆ!
Przedłużanie paznokci Akrylożel 
 z malowaniem hybrydą FRENCH 
(forma lub dual forma)

120 min 190 zł

NOWOŚĆ!
Utwardzanie paznokci Akrylożel 
z malowaniem hybrydą (forma lub dual forma)

80 min 130 zł

Naprawa jednego paznokcia 20 min 25 zł

Uzupełnianie Akrylożel 90 min 130 zł

Usuniecie hybrydy wykonanej w naszym
salonie bez wykonania manicure

Usunięcie żelu 30 min 60 zł

20 min 45 zł

20 min 50 zł

15 min 35 zł

Malowanie paznokci hybrydą jeden kolor
- bez zdobień, (bez wykonania manicure)

20 min 50 zł

Malowanie paznokci lakierem
OPI/VINYLUX (bez wykonania manicure)

15 min 35 zł



Zabieg CenaCzas

HIT! Zabieg pielęgnujący dłonie SPA 30 min 60 zł

Fale radiowe - zabieg odmładzający,
lifting dłoni

20 min 100 zł

Kąpiel parafinowa na dłonie 15 min 30 zł

Zdobienie
folią/naklejkami/pyłkami/pieczątkami

5 min 2 zł

Zdobienie cyrkonie Swarovski 2 min 4 zł
Idealne do ślubu!
Zdobienie cristal pixe Swarovski

5 min 30 zł

HIT! Zdobienie jednego paznokcia 
RĘCZNE MALOWANIE

20 min 10-50 zł

Zabieg CenaCzas
PIELĘGNACJA STÓP

Pedicure męski 50 min 80 zł

Pedicure klasyczny bez malowania
/z odżywką

50 min 90 zł

Pedicure klasyczny z malowaniem
lakierem OPI/VINYLUX

60 min 100 zł

Pół pedicure (paznokcie + skórki 
z malowaniem lakierem OPI/VINYLUX)

50 min 75 zł

Malowanie paznokci u stóp 
lakier CND Vinylux/OPI

15 min 45 zł

HIT! Pedicure hybrydowy 70 min 120 zł

Pedicure hybrydowy SPA 80 min 170 zł



Pół pedicure 
(opracowanie pięt i śródstopia)

35 min 50 zł

Pół pedicure 
(paznokcie z malowaniem hybrydą)

50 min 100 zł

Obcięcie i opracowanie paznokci 30 min 50 zł

Peeling stóp - dodatek do pedicure 10 min 15 zł

Zmywanie hybrydy u stóp wykonanej 
w innym salonie 

20 min 40 zł

Zabieg CenaCzas

NOWOŚĆ! 
Pedicure leczniczy/podologiczny bez
malowania

90 min 169 zł

NOWOŚĆ! 
Pedicure leczniczy/podologiczny bez
malowania

60 min 139 zł

NOWOŚĆ! 
Pół pedicure leczniczy/podologiczny
bez malowania

60 min 100 zł

Usunięcie odcisku bez pedicure 30 min 50 zł

Korekcja wrastających paznokci rurkami
Sulci Protectors (jedna rurka) przy pedicure

15 min 20 zł

Korekcja wrastających paznokci rurkami
Sulci Protectors (jedna rurka) bez pedicure

30 min 50 zł

Rekonstrukcja paznokcia przy pedicure 20 min 30 zł

Rekonstrukcja paznokcia bez pedicure 30 min 50 zł

Usunięcie odcisku przy pedicure 30 min 20 zł

Cennik ma charakter orientacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.


