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pachy

350,00 zł

bikini

350,00 zł

bikini całkowite

600.00 zł

uda

500.00 zł

łydki

500.00 zł

broda

250.00 zł

policzki

300.00 zł

wąsik

200.00 zł

przedramiona

400.00zł

175,00 zł
175,00 zł
300,00 zł
250,00 zł
250,00 zł
125,00 zł
150,00 zł
100,00 zł
200,00 zł

www.pieknodlaciebie.pl

lifting RF (fale radiowe)

Efektywna i bezbolesną kuracja odmładzająco-modelująca przy użyciu fal
radiowych oraz modelowanie ciała i bezinwazyjna redukcja tkanki tłuszczowej.
Jest to najbardziej zaawansowany technologicznie system służący do:
· niechirurgicznego modelowania sylwetki
· redukcji cellulitu
· redukcji zmarszczek
· ujędrniania i napinania skóry
Terapia falami RF jest szybka, bezpieczna i bezbolesna!
Dokonuje bezinwazyjnego liftingu skóry, poprawia owal twarzy, unosi zwisający
podbródek, wygładza zmarszczki, redukuje miejscową tkankę tłuszczową,
likwiduje zwiotczenia skóry w obrębie ramion, brzucha, piersi, pośladków czy ud.

Cena zabiegu		

jesień/zima

2010

od 90 zł

Żelazko
przeciwzmarszczkowe

Mezoterapia mikroigłowa twarzy
(mikrodermabrazaja+wypełnienie kwasem hialuronowym+maska)
Mezoterapia mikroigłowa wybranej części twarzy
(okolice oczu, czoło, okolice ust)

200,00 zł
80,00-150,00 zł

Umacnia i odnawia włókna mięśniowe twarzy, usprawnia utlenienie i odżywienie
komórek naskórka. Poprzez prądy TENS które emituje ŻELAZKO przyspiesza się
proces odnowienia tkanek. Prócz tego zabieg ożywia mięśnie do pracy i skurczów
włókien mięśniowych. Każdy z procesów o którym mowa w konsekwencji wpływa
na odnowienie oraz młodszy wygląd skóry.
Zabiegi mogą być robione seryjnie 1 raz w tygodniu, a także jako pojedynczy
zabieg dla ulepszenia stanu skóry i włókien mięśniowych. taka przyjemność trwa
od 20 do maksymalnie 30 min.

Cena zabiegu		

medycyna estetyczna

Wśród oferowanych przez nas zabiegów znajdują się m.in.:
botoks (szybka i efektywna redukcja zmarszczek)
peelingi chemiczne
wypełnianie ust
mezoterapia igłowa
wypełnianie zmarszczek
lipoliza iniekcyjna
leczenie nadpotliwości
nici PDO
zabieg osoczem bogatopłytkowym

od 90 zł

Salon Kosmetyczny Elilah
Diana Bodach - Zielińska

Gliwice, ul. Fornalskiej 10
Kosmetyka tel. 505 654 641
Stylizacja paznokci tel. 508 780 061
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Zabiegi na twarz

Pielęgnacja oprawy oczu
Henna brwi

10.00 zł

Henna rzęs

10.00 zł

Regulacja brwi

Czyszczenie twarzy
Zabieg nawilżający, przeciwzmarszczkowy,
liftingujący i inne
Algi
Płat kolagenowy
Uwypuklanie zmarszczek

8.00-10.00 zł

Henna brwi, rzęs + regulacja

25.00 zł

Henna brwi + regulacja

18.00 zł

Przedłużanie rzęs metodą 1+1

190.00 zł

Uzupełnienie

100.00 zł

Przedłużanie rzęs metodą 1+1 (kocie oko)

150.00 zł

Przekłuwanie uszu

20.00 zł

Pielęgnacja stóp
Pedicure

60.00 zł

Żel na stopy

60.00 zł

Pedicure + żel na stopy
Pedicure + lakier hybrydowy

10.00 zł

Peeling twarzy

90.00 zł

Wieczorowy

80.00zł

Dzienny

50.00 zł

Ślubny

80.00 zł

Ślubny+ rzęsy kępki

95.00 zł

Ślubny próbny

60.00 zł

Fotograficzny

80.00 zł

Makijaż permanentny
Brwi

600.00 zł

Lakier hybrydowy

45.00 zł

Kreski górne

390.00 zł

Parafina na stopy

30.00 zł

Kreski dolne

290.00 zł

Masaż wibracyjny z podczerwienią

10.00 zł

Kreski górne i dolne

500.00 zł

Masaż stóp

25.00 zł

Usta

600.00-900.00 zł

Dopigmentowanie po roku

www.pieknodlaciebie.pl

od 35.00 zł
od 30.00 zł
od 80.00 zł

Kwas pirogronowy + maska
Zmodyfikowany płyn Jessnera + maska
Kwas migdałowy medyczny + maska
Kwas migdałowy + maska

od 130.00 zł

Uzupełnienie płytkie (french lub kolor)

od 60.00 zł

Przedłużenie paznokci tipsy (mleczne)

od 110.00 zł

Uzupełnienie płytkie (mleczne)

od 40.00 zł

Nałożenie żelu (french lub kolor)

od 80.00 zł

Uzupełnienie płytkie (french lub kolor)

od 60.00 zł

Nałożenie żelu (mleczne)

od 60.00 zł

Uzupełnienie płytkie (mleczne)

od 40.00 zł

Manicure hybrydowy

40.00zł

Manicure

35.00 zł

Manicure japoński

50.00 zł

100.00 zł
200.00 zł
150.00 zł
80.00 zł

Ultradzwięki
Peeling kawitacyjny
Peeling kawitacyjny + maska
Sonoforeza (ultradzwięki + ampułka)
Masaż pulsacyjny (ujędrniający)

40.00 zł
55.00 zł
40.00 zł
40.00 zł

Mikrodermabrazja diamentowa
Mikrodermabrazja + maska kremowa
Mikrodermabrazja + maska algowa
Mikrodermabrazja + maska + ampułka
Mikrodermabrazja + kwasy

80.00 zł
100.00 zł
130.00 zł
od 150.00 zł

Depilacja woskiem

50 % ceny

Stylizacja Paznokci
Przedłużenie paznokci tipsy (french lub kolor)

od 80.00 zł

Kwasy

Makijaż

110.00 zł

80.00-120.00 zł

Wąsik
Łydki
Uda
Całe nogi
Bikini
Pachy
Przedramiona
Plecy

10.00 zł
40.00 zł
40.00 zł
70.00 zł
20.00-40.00 zł
30.00 zł
40.00 zł
70.00 zł

Zabiegi na ciało
Peeling całego ciała
Zabiegi ujędrniające, antycelulitowe i inne
Masaż ciała
Wyszczuplanie ciała

60.00 zł
od 40.00 zł
od 30.00 zł
od120.00 zł

