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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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www.pieknodlaciebie.plDepilacja woskiem
Wąsik 10.00 zł
Łydki 40.00 zł
Uda 45.00 zł
Całe nogi 80.00 zł
Bikini 30.00-50.00 zł
Pachy 30.00 zł
Przedramiona 40.00 zł
Plecy 70.00 zł

Trwała depilacja SHR
Wąsik 80.00 zł
Broda 80.00-100.00 zł
Baki 90.00 zł
Pachy 100.00 zł
Bikini płytkie 100.00 zł
Bikini całościowe 150.00 zł
Ramiona 130.00 zł
Przedramiona 130.00 zł
Uda 150.00 zł
Łydki i kolana 150.00 zł
Dłonie 100.00 zł
Brzuch 150.00 zł
Klatka piersiowa 150.00 zł
Plecy 200.00 zł

Zabiegi na ciało
Peeling całego ciała 70.00 zł
Zabiegi ujędrniające, antycelulitowe i inne od 140.00 zł
Częściowy masaż ciała od 40.00 zł
Całościowy masaż ciała 100.00 zł

LIFTING RF FALE RADIOWE

· niechirurgicznego modelowania sylwetki
· redukcji cellulitu
· redukcji zmarszczek

Terapia falami RF   jest  szybka, bezpieczna i bezbolesna!

Cena zabiegu  

PRZECIWZMARSZCZ KOWE
LAZKO
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od 20 do maksymalnie 30 min.

Cena zabiegu  

MEDYC YNA ESTET YCZNA
W
botoks (szybka i efektywna redukcja zmarszczek)
peelingi chemiczne

lipoliza iniekcyjna

nici PDO

SHR (Super Hair Removal)- to rewolucyjna technologia usuwania włosów, łącząca 
technologię laserową i korzyści wynikające z zastosowania metody pulsującego 
światła. SHR w połączeniu z systemem „In Motion” stanowi przełom w trwałej 
depilacji. Leczenie jest bardziej przyjemne niż w przypadku konwencjonalnych 
systemów, a skóra jest lepiej chroniona



Pielęgnacja stóp
Pedicure z malowaniem paznokci 70.00 zł

Żel na stopy 60.00 zł

Pedicure + żel na stopy 110.00 zł

Pedicure + lakier hybrydowy 100.00 zł

Lakier hybrydowy 50.00 zł

Parafina na stopy 30.00 zł

Makijaż permanentny
Brwi 600.00 zł

Kreski górne 450.00 zł

Kreski dolne 300.00 zł

Kreski górne i dolne 550.00 zł

Usta (kontur z zacieniowaniem) 700.00 zł

Usta (wypełnienie) 900.00 zł

Dopigmentowanie po roku do dwóch lat * 50 %  ceny

Mikrodermabrazja diamentowa
Mikrodermabrazja + maska kremowa 80.00 zł
Mikrodermabrazja + maska algowa 100.00 zł
Mikrodermabrazja + maska + ampułka 130.00 zł
Mikrodermabrazja + kwasy od 150.00 zł

Kwasy
Kwas pirogronowy + maska 100.00 zł
Kwas salicylowy medyczny + maska 200.00 zł
Kwas migdałowy medyczny + maska 150.00 zł
Kwas migdałowy / lakobionowy / azelainowy 
+ ampułka + maska

130.00 zł

Zabiegi na twarz
Manualne oczyszczanie twarzy 100.00-130.00 zł

Manualne oczyszczanie twarzy + peeling 
kalwitacyjny+algi

150.00 zł

Zabieg nawilżający, przeciwzmarszczkowy,  
liftingujący z użyciem rollera

150.00 zł

Zabieg złuszczający (ziołowy peeling Jadwiga) 150.00 zł
Zabieg przeciwzmarszczkowy Skin Gold (peeling, 
mezoterapia mikroigłowa, 24 kr złoto, algi)

250.00 zł

Algi 40.00 zł
Mezoterapia igłowa 200.00-250.00 zł
Aqua Lifting (ostrzykiwanie twarzy usieciowanym 
kwasem hialuronowym) 

500.00 zł

Aqua Lips 500.00 zł
Zabieg złuszczający Retix C 180.00-200.00 zł

Ultradzwięki
Peeling kawitacyjny 40.00 zł
Sonoforeza (ultradzwięki + ampułka) 40.00 zł
Masaż pulsacyjny (ujędrniający) 40.00 zł

Stylizacja Paznokci
Przedłużenie paznokci tipsy (french lub kolor) 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 60.00zł

Manicure 40.00 zł

Manicure japoński 50.00 zł

Makijaż
Wieczorowy 100.00zł

Dzienny 60.00 zł

Ślubny 100.00 zł

Ślubny+ rzęsy kępki 120.00 zł

Ślubny próbny 90.00 zł

Fotograficzny 100.00-150.00 zł

Pielęgnacja oprawy oczu
Henna pudrowa brwi 50.00 zł

Henna brwi   10.00 zł

Henna rzęs 10.00 zł

Regulacja brwi 10.00 zł

Henna brwi, rzęs + regulacja 25.00 zł

Henna brwi + regulacja 20.00 zł

Przedłużanie rzęs metodą 1+1 150.00 zł

Uzupełnienie 100.00 zł

Przedłużanie rzęs metodą 1+1 (kocie oko) 150.00 zł

Przekłuwanie uszu (z kolczykami) 60.00 zł

www.pieknodlaciebie.pl

* Dotyczy tylko zabiegów wykonywanych wcześniej w Salonie Kosmetycznym Elilah


