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Kozmetikai 

árlista 
 

Tisztító kezelések  

 Tini kezelés: 4.200,- Ft 

arctejes és tonikos letisztítás, peeling, felpuhítás, tisztítás, vio, 

gyulladáscsökkentő-faggyúműködést szabályozó hatóanyag bevitele gépi 

kezeléssel, pórusösszehúzó krémmaszk, befejező krém  

 Hölgyeknek: 4.500,- Ft 

arctejes és tonikos letisztítás, peeling, felpuhítás, arcmasszázs (20’), tisztítás, 

vio, pórusösszehúzó krémmaszk, nyugtató alginát maszk szérumos 

hatóanyag-bevitellel, befejező krém 

 Férfiaknak: 3.700,- Ft 

arctejes és tonikos letisztítás, peeling, felpuhítás, arcmasszázs (20’), tisztítás, 

vio, nyugtató-összehúzó pakolás, befejező krém 

 igény szerint pluszban: 

- bőrtípusnak megfelelő tápláló pakolás arcra 400,- Ft 

- bőrtípusnak megfelelő tápláló pakolás dekoltázsra 600,- Ft 

- bőrtípusnak megf. alginát maszk, szérumos hatóanyag-bevitel 900,- Ft 

- gépi hatóanyag-bevitel 700,- Ft 

 Tisztító dekoltázskezelés: 4.500,- Ft 

arctejes és tonikos letisztítás, peeling, felpuhítás, masszázs (20’), tisztítás, 

vio, nyugtató-összehúzó pakolás, befejező krém 

 Tisztító arc- és dekoltázskezelés: 7.100,- Ft 

tartalma: tisztító arckezelés és tisztító dekoltázskezelés 

 Tisztító hátkezelés: 4.800,- Ft 

arctejes és tonikos letisztítás, peeling, felpuhítás, tisztítás, vio, nyugtató-

összehúzó pakolás, befejező krém 

 

Kozmetikai arc- és dekoltázsmasszázs 3.500,- Ft 

Arctejes és tonikos letisztítás, peeling, tápláló és vitalizáló masszázs (40’), alginát 

maszk az arcra, krémpakolás a dekoltázsra, befejező krém 

Hyaluronsavas ránctalanító arckezelés 4.300,- Ft 

Arctejes és tonikos letisztítás, peeling, arc- és dekoltázsmasszázs (30’), ráncfeltöltő 

hatóanyagok bevitele gépi kezeléssel, bőrfeszesítő alginát maszk az arcra, 

hyaluronsavas ráncsimító krém befejezésnek 
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Kozmetikai 

árlista 
 

Szemöldök/szempilla 

Szempillafestés 700,- Ft 

Szemöldökfestés 700,- Ft 

Szemöldökszedés 500,- Ft 

Műszempilla felrakással – tincsenként 90,- Ft 

 

Gyantázás 

szemöldök    500,- Ft 

bajusz     400,- Ft 

áll   400,- Ft 

pajesz   400,- Ft 

hónalj   800,- Ft 

térdig          1.600,- Ft 

comb         1.600,- Ft 

teljes láb     2.800,- Ft 

bikini vonal   900,- Ft 

intim (teljes)  2.000,- Ft 

kar    1.500,- Ft 

hát     2.200,- Ft 

mellkas, has    2.200,- Ft 

 

Szőrtelenítő csomagok 

Férfi (mellkas, has, hát) 4.000,- Ft 

Mini szépítő (hónalj, térdig)  2.200,- Ft 

Kis szépítő (bajusz, szemöldök, hónalj, térdig)  3.000,- Ft 

Szépítő (bajusz, szemöldök, hónalj, térdig, intim)  5.000,- Ft 

Nagy szépítő (bajusz, szemöldök, hónalj, kar, térdig, intim)  6.300,- Ft 

 


