лазерне видалення волосся
АКЦІЯ СЕЗОНУ -30% від ціни прайсу
*ціни вказані без урахування знижки

зона обличчя

жіноче / чоловіче

верхня губа ................................................................................... 220 грн / 300 грн
підборіддя ..................................................................................... 290 грн / 370 грн
міжбрів’я .........................................................................................

160 грн / 190 грн

лінія чола ........................................................................................ 230 грн / 300 грн
щоки .................................................................................................. 250 грн / 300 грн
скроні ............................................................................................... 280 грн / 290 грн
все обличчя .................................................................................. 700 грн / 800 грн
шия ..................................................................................................... 400 грн / 450 грн
мочки вух ........................................................................................ 200 грн / 220 грн
зона рук

жіноче / чоловіче

руки по всій довжині .............................................................. 650 грн / 790 грн
передпліччя ................................................................................. 550 грн / 600 грн
кисті рук + пальці ..................................................................... 200 грн / 300 грн
пальці ...............................................................................................

150 грн / 180 грн

пахові області ............................................................................. 350 грн / 380 грн
*** місцева анестезія +10% до вартості процедури

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я

лазерне видалення волосся
АКЦІЯ СЕЗОНУ -30% від ціни прайсу
*ціни вказані без урахування знижки

зона ніг

жіноче / чоловіче

ноги ................................................................................................. 1700 грн / 2100 грн
пальці стопи ..............................................................................

150 грн / 200 грн

гомілки ..........................................................................................

740 грн / 950 грн

гомілки з колінами .................................................................

850 грн / 1100 грн

коліна ............................................................................................

400 грн / 500 грн

сідниці ..........................................................................................

650 грн / 750 грн

стегна ............................................................................................

800 грн / 1100 грн

інтимні зони

жіноче / чоловіче

бікіні ................................................................................................
(по лінії трусиків)

520 грн / 640 грн

бікіні глибоке жіноче ..............................................................................
(лобок, статеві губи, міжсіднична складка, бікіні по лінії трусиків)

790 грн

бікіні глибоке чоловіче ........................................................................... 1000 грн
(лобок, мошонка, міжсіднична складка, навколо плавок)

бікіні екстра жіноче ................................................................................. 400 грн
(статеві губи, міжсіднична складка)

бікіні екстра чоловіче .............................................................................. 520 грн
(мошонка, міжсіднична складка)

зона лобка .................................................................................

550 грн / 830 грн

міжсіднична складка ..........................................................

450 грн / 480 грн

лазерне видалення волосся
АКЦІЯ СЕЗОНУ -30% від ціни прайсу
*ціни вказані без урахування знижки

зона живота, спини

жіноче / чоловіче

біла лінія живота ....................................................................

250 грн / 300 грн

груди ..............................................................................................

510 грн / 690 грн

живіт ..............................................................................................

520 грн / 890 грн

декольте ......................................................................................

290 грн / 390 грн

поперекова ділянка .............................................................

350 грн / 450 грн

ореол молочних залоз .......................................................

190 грн / 210 грн

спина ............................................................................................. 1250 грн / 1400 грн
плечі ...............................................................................................

490 грн / 530 грн

верхня частина спини + плечі .......................................

750 грн / 850 грн

***місцева анестезія +10% до вартості процедури

на фото: Василина Пішко, одна з наших спеціалістів з лазерної епіляції.
В роботі використовуємо новий апарат DL-6000 AlviPrague

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я

