Adresa prevádzky:Komárňanská 24, 1.poschodie, Nové Zámky, 0911515636

IL MIO PEDICURE
Ošetrujúci pedikér Zdenka Beránková

Cenník služieb
Medicinálna pedikúra

13 eur

Je vhodná pre diabetikov,pre bežný typ chodila
Ošetrenie: medicinálnym prístrojom najvyššej kvality,diamantové brúsky,pedikérske nástroje
Postup: dezinfekcia chodidla,úprava nechtov a okolia,odstránenie zhrohovatenej pokožky
krém,púder
Trvanie: 45-55 minút

Medicinálna pedikúra s masážou

16 eur

Ošetrenie a postup ako pri medicinálnej pedikúre plus masáž chodidla 10 minút.
Trvanie: 55-65 minút

Kombinovaná pedikúra
15 eur
Je vhodná pre každého
Ošetrenie: medicínálnym prístrojom najvyššej kvality,diamantové brúsky,jednorázové čepielky a pedikérske
násroje
Postup: kúpeľ chodidiel,odstránenie zhrubnutej kože pomocou jednorázovej čepieľky,úprava nechtov a
okolia,krém,púder
Trvanie: 60-70 minút

Kombinovaná pedikúra s masážou

18 eur

Ošetrenie a postup ako pri kombinovanej pedikúre plus masáž chodidla 10 minút.
Trvanie: 70-80 minút

Špeciálna pedikúra pre Diabetikov
Špeciálne ošetrenie pomocou profesionálnych prípravkov,medicínskym prístrojom najvyššej
kvality,diamantové brúsky,pedikérske nástroje
Trvanie: 45-55 minút

15 eur

Wellnes pedikúra
25 eur
Pedikúra je vhodná pre každého kto sa chce rozmaznávať
Ošetrenie: medicínálnym prístrojom najvyššej kvality,diamantové brúsky,jednorázové čepieľky (podla typu
nôh) a pedikérske násroje
Postup: kúpeľ chodidiel,peeling,odstránenie zhrubnutej kože pomocou jednorázovej čepieľky,úprava nechtov
a okolia,parafín,10 minútová masáž chodidiel,púder
Trvanie: 90-100 minút

Medicinálna pedikúra s gellakom

19 eur

Ošetrenie a postup ako pri medicinálnej pedikúre plus nanesenie gellaku
Trvanie: 80-90 minút

Kombinovaná pedikúra s gellakom

21 eur

Ošetrenie a postup ako pri kombinovanej pedikúre plus nanesenie gellaku
Trvanie: 90-100 minút

Medicinálna pedikúra s lakovaním

18 eur

Ošetrenie a postup ako pri medicinálnej pedikúre plus nanesenie dvoch vrstiev laku a top coat
Trvanie: 70-80 minút

Kombinovaná pedikúra s lakovaním

20 eur

Ošetrenie a postup ako pri kombinovanej pedikúre plus nanesenie dvoch vrstiev laku a top coat
Trvanie: 75-85 minút

Strihanie a úprava nechtov

8 eur

Ošetrenie medicinálnym prístrojom,diamantové brúsky,pedikérske nástroje,
Postup: dezinfekcia prstov na nohe,skrátenie nechtov na požadovanú dlžku zákazníka,čistenie nechtovej
platničky,nechtových valov a nanesenie olejčeka
Trvanie: 20-30 minút

Gellak

14 eur

Gellak sa aplikuje na nechty iba po pedikúre alebo po strihaní a úprave nechtov

Lakovanie

13 eur

Lak sa aplikuje na nechty iba po pedikúre alebo po strihaní a úprave nechtov

Odstránenie Gellaku

3 eurá

Odstránenie Gellaku (neaplikovaného v našom salóne)

5 eur

Odlakovanie

1 euro

Aplikácia špony B/S s magnetom (dezinfekcia,skrátenie nechtov,čistenie nechtovej

15 eur

platničky,nechtových valov, odstránenie zarastených častí nechtu,nalepenie B/S špony,
Výrobca špony: B/S Spange made in Germany
Trvanie: 30-45 minút

Odstránenie špony

2 eurá

Konzultácia a poradenstvo

5 eur

Trvanie: 15 minút

Kontrola

3 eurá

Trvanie: 5-10 minút

Tampónovanie nechtu v rámci pedikúry

1 euro

Tampónovanie nechtu bez pedikúry

2 eurá

Ošetrenie zarastajúceho nechtu v rámci pedikúry

4 eurá

Postup: dezinfekcia,odstránenie zarastených častí nechtu,použitie protizápalových prípravkov,tejpovaie
Trvanie: 10-20 minút

Ošetrenie zarastajúceho nechtu bez pedikúry

6 eur

Postup: dezinfekcia,odstránenie zarastených častí nechtu,použitie protizápalových prípravkov,tejpovaie
Trvanie: 10-20 minút

Ošetrenie zhrubnutého nechtu v rámci pedikúry

5 eur

Trvanie: 5-15 minút

Ošetrenie zhrubnutého nechtu bez pedikúry
Trvanie: 5-15 minút

8 eur

Ošetrenie kurieho oka v rámci pedikúry (výber diamantovou frézou)

3 eurá

Trvanie: 5-10 minút

Ošetrenie kurieho oka bez pedikúry (výber diamantovou frézou)

5 eur

Trvanie: 5-10 minút

Ošetrenie otlaku v rámci pedikúry (použitie diamantových fréz)

3 eurá

Ošetrenie otlaku bez pedikúry (použitie diamantových fréz)

5 eur

Odstránenie zrohovatenej pokožky medicinálne

8 eur

kompletné ošetrenie plosky nôh medicinálnym prístrojom
Trvanie: 15-20 minút

Odstránenie zrohovatenej pokožky kombinovane

10 eur

namáčanie,odstránenie zrohovatenej pokožky jednorázovou čepieľkou a ošetrenie plosky nôh medicinálím
prístrojom
Trvanie: 25-30 minút

Nechtová protetika celková

9 eur
výroba náhradnej nechtovej platničky na mieru, viac ako ¼ celkovej plochy nechtovej platničky
Trvanie: 30-45 minút
Nechtová protetika čiastočná

5 eur

výroba časti náhradnej nechtovej platničky na mieru, menej ako ¼ celkovej plochy nechtovej platničky
Trvanie: 20-35 minút

Odstránenie nechtovej protetiky

4 eurá

Trvanie: 10-20 minút

Odstránenie nechtovej protetiky (neaplikovanej v našom salóne)

7 eur

Parafín

9 eur

Trvanie: 18-25 minút

Zábal

8 eur

Trvanie: 18-30 minút

Peeling

2,50 eur

Trvanie: 4-6 minút

Depilácia predkolenia

15 eur

Cenník platný od 6.2.2018

