
 

 

10€

Cena zahŕňa: suchá manikúra, nanesenie špeciálneho IQ gélu, 

AKCIA!!

Farebné IQ GÉLY sú expresné dlhotrvajúce gély novej generácie. Ide o veľmi 
jednoduchý a nenáročný spôsob dlhodobého nalakovania nechtov v porovnaní 
s klasickými lakmi, ktoré sa po 2-3 dňoch prirodzene olupávajú. Takto nalakované 
nechty pomocou techniky IQ gélu vydržia 2-3 týždne. Po tomto čase je potrebné 
nechty doplniť z dôvodu odrastania prírodných nechtov. IQ gély sa používajú 
výhradne na prírodné nechty (pretože ich nijak nepoškodzujú), ale nie je to pravidlo 
je možné ich nanášať aj na nechty umelé. Z prírodných nechtov sa IQ gél odstraňuje 
pomocou tekutiny Remover, ktorý je veľmi šetrný voči prírodným nechtom 
a nepoškodzuje platničku nechta tak, ako pilník. 

IQ Gély - expresné dlhotrvajúce gély novej generácie

Služba expresného dlhotrvajúceho lakovania nechtov pomocou IQ gélov je určená 
výhradne na prírodné nechty na rukách aj nohách bez poškodenia nechtovej platničky. 
Tiež je určená na jednorazové nalakovanie nechtov na príležitosti ako sú stužkové, 

Pre koho je služba určená?

svadby, plesy a pod..

ošetrenie nechtovej kožtičky, olejček,  záverečný krém

12€



 

 

8,96€

Cena zahŕňa: nanesenie špeciálnej masky, parafínový zábal,  záverečný krém

AKCIA!!

Vyskúšajte a doprajte vašim rukám oddych pod parafínovým zábalom a Vaša pokožka 
omladne a naplní sa výživnými látkami. Parafín má totiž liečivú moc, pri ktorej sa 
zvyšuje cirkulácia krvi, blahodarné pôsobí na kožu. Parafín sa dokáže dokonale 
absorbovať do pokožky čo zaručuje maximálnu výživu a hydratáciu. Výsledkom je 
riešenie problémov ako praskanie, vysúšanie pokožky, zádery a v neposlednom 
rade vracia pokožke jemnosť, hebkosť a pružnosť. 

Parafínový zábal na ruky

Parafínový zábal je určený na ošetrenie rúk v zimných mesiacoch, kedy sú najviac 
vystavované zaťaženiu z vonkajšieho prostredia. Tiež je určený na rôzne príležitosti 

Pre koho je služba určená?

11,95€

ako sú stužkové, svadby, plesy a pod.. 



 

 

12,25€

Cena zahŕňa: čistenie pleti, nanesenie špeciálnej  masky, peeling, sérum s vitamínom C a E

AKCIA!!

Ošetrenie pleti zamerané na dodanie energie pre vašu pleť odstráni z pleti pomocou 
enzýmov nadbytočný maz, odumreté bunky a kožné nečistoty, rozjasní a osvieži 
pokožku, taktiež povzbudí bunkovú obnovu. Ošetrenie napomáha k regenerácii Vašej 
pokožky. Odumreté bunky sú rýchlejšie odstránené, a tým Vaša tvár vyzerá sviežo 
a mlado.

Energia a omladenie pre vašu pleť

Služba je ideálna pre pleť s kuperózou, s citlivou pleťou, so sklonom k praskaniu cievok, 
suchou alebo premastenou pokožkou.. V dôsledku toho budú vrásky vyhladené 
a proces starnutia sa spomalí.

Pre koho je služba určená?

17,50€



 

 

31,50€

Cena zahŕňa: povrchové čistenie pleti, chemický peeling, neutralizér, nanesenie séra 

AKCIA!!

Chemický peeling

Služba je určená  na odstránenie jemných vrások, vyrovnanie nerovností povrchu 
pokožky, zmenšenie hĺbky jaziev, odstránenie pigmentových škvŕn, zjemnenie 
hrubej a mastnej pokožky, zmenšenie pórov a ako prevencia tvorby akné. 

Pre koho je služba určená?

45€

s komplexom vitamínov, záverečný krém

Chemický peeling je rýchly a účinný postup používaný k omladeniu a regenerácii 
pokožky tváre, krku a dekoltu, ale tiež na chrbte rúk a chrbta chemickou cestou. 
Trvá niekoľko minút a používa sa pri ňom peelingová zmes rôznych látok, 
n a j č a s t e j š i e  h y d r o x y k y s e l í n .

POZOR: Zľava platí iba pri kúpe troch ošetrení pleti na chemický peeling podľa vlastného 
                výberu alebo odporučenia kozmetičky, pretože efekt je viditeľný iba po absolvovaní 
                troch zákrokov. 

Chemický peeling odstraňuje vrchnú vrstvu poškodených vrstiev pokožky pričom 
v priebehu niekoľkých ošetrení dosahujeme zjemnenie, farebné zjednotenie 
a zlepšenie vzhľadu pokožky, zmenšenie pórov, zmiernenie mastenia a tým aj 
prevenciu tvorby akné. 



       0903/386 960
Námestie Andreja Hlinku,  010 01 Žilina

3D Riasy - tajomstvo prirodzených a zmyselných pohľadov hollywoodskych hviezd 

CENA ZAHŔŇA:  Aplikácia 3D rias technikou jedna k jednej 
                                  na obe oči ako i poradenstvo ako sa starať 
                                  o predĺžené riasy.
                                35€

59€

AKCIA!!

3D permanentné predĺženie rias je moderná metóda, ktorá umožňuje  predĺženie  rias 
akejkoľvek dĺžky. Ide o 3D riasy , ktoré sa aplikujú na riasy prírodné, metódou „riasa 
na riasu“, to znamená, že každá jednotlivá riasa kopíruje tvar Vašej riasy  a pevným 
spojením ju predlžuje a zosilňuje. Jedna z výhod predĺžených mihalníc je, že maskaru 
už nebudete potrebovať. Vaše mihalnice budú krásne,  silné a dlhé i  bez  maskary.  
Táto metóda nezaťažuje prírodné riasy.  Riasy  sú  po  aplikácii  dlhšie, pevnejšie, 
plnšie, tmavšie, majú hodvábny vzhľad a sú elegantné. Odporúčame riasy každé 
3 až 4 týždne dopĺňať,  čím je zaručený ich stály a bohatý vzhľad. 
  

KUPÓN

Kupón si treba vytlačiť a predložiť pri pokladni
iba s vytlačeným kupónom je akciu možné využiť.

Akcia nie je kombinovateľná s inými zľavami. Majiteľ má výhradne právo na odvolanie akcie, 
preto si pred využitím kupónu preverte na tel. čísle 0903 386 960, či je akcia stále aktuálna 

Na doplnenie rias  - 20 %


