PediCentrum Věra Čermáková Pardubice ceník platný od 1.1.2020
Pedikúra
Celková přístrojová pedikúra 480 Kč
Dezinfekce, úprava nehtů, obroušení kůže, odstranění otlaků, mozolů.
Závěrečná péče: aplikace oleje na nehty a krému na nohy.

Pedikúra Footlogix Pediceuticals – snoubení medicíny s pedikúrou 580 Kč
Přístrojová pedikúra s aplikací kompletního systému přípravkůpro profesionální péči o nohy. Obnovující péče pro různá onemocnění
pokožky nohou - od prosté suché pleti nohou až po závažnější kožní problémy způsobené diabetem.

Pedikúra Cuccio 680 Kč (SPA pedikúra)
Přístrojová pedikúra s aplikací peelingu, masky, výživného krému Cuccio.

Léčba deformovaných nehtů 450 Kč
Špona PODOFIX a COMBIPED

Ošetření zarostlého nehtu 250 Kč
Vybroušení, dezinfekce a vypodložení nehtu.

Sulci protector 50 Kč
Tamponáda 50 Kč
Samostatná úprava nehtů 280 Kč
Úprava nehtů před lakováním bez celkové pedikúry.

Parafínový zábal 100 Kč
Dezinfekce obuvi 50 Kč
Používáme dezinfikátor značky Klenz.

Relaxační masáž nohou 180 Kč
20-ti minutová masáž bylinnými krémy Energy.

Manikúra
Manikúra 280 Kč
Dezinfekce rukou, opilování nehtů do požadovaného tvaru, úprava nehtového valu - kůžičky. Jemné ofrézování, zatlačení a masáž
kůžičky. Závěrečná péče: aplikace oleje na nehty a krému na ruce.

P-shine 350 Kč

Lakování
Výživný lak s proteiny 30 Kč
Permanentní lak 220 Kč
CND Shellac 280 Kč
Luxusní značkový gellak vytvrzený UV lampou.

Odstranění laku samostatné (Q-lac, CND Shellac) 100 Kč 100 Kč
Společně s lakováním CND Shellac cena 50 Kč

Zdobení samolepkami 10 Kč / kus
Zdobení kameny Swarovski 5 Kč / k

Depilace cukrovou pastou Chardé
Cukrová pasta má teplotu lidského těla, odstraňování chloupků v přirozeném směru růstu způsobuje, že depilace cukrovou pastou je
mnohem komfortnější a nezpůsobuje narušení integrity kůže a lehké podráždění rychle odezní. Depilace cukrovou pastou je ideální pro
stálé zákazníky, kteří dokážou při pravidelné péči ocenit její přednosti oproti depilaci jinými způsoby.

Lýtka + holeně 380 Kč
Nárty včetně prstů 140 Kč
Cena první depilace může být navýšena dle hustoty chloupků.

