Pedikúra je ověřenou metodou péče o chodidla. Vaše
chodidla budou vypadat
nejen krásně, ale také zdravěji.
Celá procedura začíná koupelí nohou teplé lázni se změkčujícími
přísadami po dobu 10 až 20 minut.
Během této doby dojde ke změkčení otlaků, mozolů, nehtů a
uvolnění nečistot z nehtových lůžek. Po osušení nohou se pomocí
skalpelu opatrně odstraní zrohovatělá kůže a mozoly. Odstraní se
případná kuří oka nebo ošetří zarůstající nehty. Následuje vyčištění
a ošetření nehtového lůžka, zkrácení, zpilování nehtů do ideálního a
zdravého tvaru. Na závěr se vmasíruje zjemňující krém. V případě
zájmu je možná úprava nehtů lakem a jiné doplňkové služby viz
ceník.

Doporučujeme pravidelnou
pedikúru ideálně každý měsíc.Tak bude suchá
zrohovatělá kůže narůstat pomaleji...
Vaše nohy to ocení!

CENÍK SLUŽEB - PEDIKÚRA
 Klasická mokrá pedikúra

290,-

Ošetření zahrnuje
- Odlakování (v případě odstranění Shellac,
příplatek 40,-)
- změkčující lázeň
- odstranění zrohovatělé kůže skalpelem
případné ošetření kuřího oka nebo zarostlého
nehtu
- ošetření, zkrácení délky nehtů a
- zarovnání jejich tvaru
- úprava okolí nehtů a nehtového lůžka
- závěrečný krém
 Footlogix medicinální pedikúra

470,-

Ošetření zahrnuje
- Změkčující lázeň
- Odlakování, úprava a zkrácení délky nehtů
(v případě odstranění Shellac, příplatek 40,-)
- Odstranění zrohovatělé kůže BEZ použití
skalpelu za pomoci speciálních přípravků
- Peeling
- Maska na nohy
- Závěrečný krém

Při tomto ošetření je použitá pouze kosmetika Footlogix,
při které se nepoužívá skalpel. Je tedy šetrnější a
zrohovatělá kůže nemá tendenci se tolik obnovovat.
Metoda je vhodná také pro diabetiky !!!

Dekorativní úprava nehtů
 Lakování nehtů
 CND Vinylux týdenní lak
 Francouzské lakování
 P-Shine: vlešťování výživných včelích
produktů, dosažení vysokého lesku, zapečetění
a zvýšení odolnosti nehtů proti vnějším
vlivům (v rámci pedikúry 130,-)

60,90,90,-

170,190,390,-

 Gel lak barevný (v rámci pedikúry 150,-)
 Shellac CND (v rámci pedikúry 350,-)
 Parafinový zábal nohou (rozehřátý vosk zjemňuje,
vyživuje pokožku nohou, prohřívá klouby)
250,-

