 SPA PEDIKÚRA - detoxikační lázně pro Vaše nohy
 PŘÍSTROJOVÁ PEDIKÚRA - vhodná pro diabetiky
 COMBI PEDIKÚRA - kombinace mokré a suché
 MASÁŽE NOHOU GALVANICKÝM PROUDEM - regenerační
 O.P.I. – luxusní laky, GEL laky a nehtová kosmetika

Pedikúra, Manikúra
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SPA PEDIKÚRA
Detoxikační lázeň pro Vaše nohy
SPA pedikúra slouží k ošetření nehtů, zjemnění a regeneraci suché a popraskané kůže.
Tato procedura je čistící, relaxační, regenerační a navozuje pocit úlevy těžkých a
oteklých nohou.
Během lázně jsou Vaše nohy stimulovány hned na několika úrovních: teplá perličková
voda, minerální látky a přidané vonné oleje pronikají přes pokožku do těla a
vdechováním uvolňují vnitřní napětí, únavu a stress. Povzbuzují taktéž látkovou výměnu
a poskytují tímto organismu nejen dokonalou relaxaci, ale i blahodárné detoxikační
účinky.
SPA pedikúra je vhodná pro ženy i muže.

Zažijte lehkost v každém kroku a maximální relaxační účinek!

Pedikérní vana s hydromasáží a světelnou terapií ve studiu MCreative
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COMBI PEDIKÚRA
Kombinace mokré a suché pedikúry přináší výhody obou metod
Výhody SPA pedikúry:
-

Detoxikační a relaxační účinky

-

Zmírnění otoků nohou

-

Proniknutí minerálních látek a olejů do pokožky

-

Snížení napětí a uvolnění svalů

-

Povzbuzuje látkovou výměnu

-

Aromaterapie

Výhody suché pedikúry:
-

Přesnější odstranění zrohovatělé kůže

-

Dokonalé vyhlazení pokožky nohou

-

Vyrovnání nesrovnalosti nehtů

-

Snížení mykotických nehtů

-

Uvolnění nehtového valu a zarostlých nehtů

-

Vybroušení i hlubokých kuřích ok
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CENÍK PEDIKÚRY

KLASIC SPA

- základní ošetření nohou i pro pány

-

Světelná hydromasážní lázeň s aroma vůní a čistícími účinky (20min.)

-

Peeling s bambusovými perličkami - dochází ke zvýšenému prokrvení chodidel

-

Odstranění otlaků skalpelem a dohlazení třepivé a suché pokožky za pomoci
vysokofrekvenční brusky

-

Vyčištění nehtového valu, úprava délky a tvaru nehtů, výživa

-

Závěrečné ošetření nohou německou profesionální kosmetikou Yards Fine
Footcare

-

Zásyp proti pocení nohou Odaban

Délka ošetření:

cca 1 hod.

Cena ošetření:

360,-

Akční nabídka pro první ošetření:

290,- !!!

LAK O.P.I.:

+ 100,-

GEL lak O.P.I.:

+ 350,-

Francie GEL lak O.P.I.:

+ 390,-
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GALVANIC SPA – relaxační ošetření včetně galvanické masáže
nohou s detoxikačními účinky
(NOVINKA str. 15)

-

Světelná hydromasážní lázeň s aroma vůní a čistícími účinky

-

Peeling s bambusovými perličkami - dochází ke zvýšenému prokrvení chodidel

-

Odstranění otlaků a vyhlazení třepivé a suché pokožky za pomoci brusky

-

Vyčištění nehtového valu, úprava délky a tvaru nehtů, výživa

-

Masáž galvanickým proudem 15min. (silný detoxikační účinek, zmírnění
otoků a hlubší vstřebatelnost krémů)

-

Závěrečné ošetření německou profesionální kosmetikou Yards Fine Footcare

-

Zásyp proti pocení nohou Odaban

Délka ošetření:

cca 1,5 hod.

Cena ošetření:

480,-

Akční nabídka pro první ošetření:

410,- !!!

LAK O.P.I.:

+ 100,-

GEL lak O.P.I.:

+ 350,-

Francie GEL lak O.P.I.:

+ 390,-
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SPA DE LUXE

– nadstandardní péče o nohy včetně galvanické
masáže a závěrečného lakování nehtů profesionálním lakem značky O.P.I.
-

Světelná hydromasážní lázeň s aroma vůní a čistícími účinky (20min.)

-

Peeling s bambusovými perličkami- dochází ke zvýšenému prokrvení chodidel

-

Odstranění otlaků a vyhlazení třepivé a suché pokožky za pomoci brusky

-

Dle potřeb klienta jsou v rámci procedury odborně odstraněny a ošetřeny
kuří oka, zarostlé nehty atd.

-

Vyčištění nehtového valu, úprava délky a tvaru nehtů, výživa

-

Masáž galvanickým proudem 15min. (silný detoxikační účinek, zmírnění
otoků a hlubší vstřebatelnost krémů)

-

Chladivá nebo hřejivá procedúra nohou (léto, zima)

-

Lakování nehtů lakem od profesionální značky O.P.I.

-

Závěrečné ošetření nohou německou kosmetikou Yards Fine Footcare

-

Zásyp proti pocení nohou Odaban
Délka ošetření:

cca 2,5 hod.

Cena ošetření:

570,-

Akční nabídka pro první ošetření:

480,- !!!

GEL Lak O.P.I.:

+ 290,-

Francie GEL lak O.P.I.:

+ 330,-
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Doplňková péče v rámci pedikúry a manikúry
Odstranění kuřího oka za pomocí duté frézy ........................................................................... + 50,Speciální ošetření zarostlého nehtu + tamponáž ........................................................ 1ks/ +60,Výbrus a zarovnání ztluštělých nehtů .............................................................................. 1ks/ +50,Aplikace antimykotických přípravků na kůži a nehty ........................................................ +50,Lak O.P.I. – desinfekce, podlak, barevný lak, nadlak + sušič laku, výživa ................... +100,Barevný Gel lak O.P.I. – desinfekce, odmaštění, přilnavač, podklad, barevný gel,
nadlak, výživa ........................................................................................................................................ +350,Francie Gel lak O.P.I. - desinfekce, odmaštění, přilnavač , podklad, francie gel lak,
nadlak, výživa ........................................................................................................................................ +390,Zdobení nehtů (dle náročnosti a použitého materiálu) .......................................... +50 – 150,Odlakování (bez následné aplikace) ............................................................................................. +20,Odlakování (s opakovanou aplikací) ............................................................................................... +0,Odstranění gel laku (bez následné aplikace) ........................................................................... +80,Odstranění gel laku (s opakovanou aplikací) ............................................................................. +0,Odstranění gelové modeláže (bez následné aplikace) .................................................... +100,Výživný zábal na nohy .................................................................................................................... +120,-
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Ceník samostatných služeb
Masáž galvanickým proudem silný detoxikační účinek, zmírnění otoků a hlubší
vstřebatelnost krémů (15min.) ........................................................................................................ 180,Světelná hydromasáž s aroma vůní a čistícími účinky (20min.) ..................................... 120,Peeling s bambusovými perličkami ................................................................................................. 80,Výživný zábal na nohy ....................................................................................................................... 150,Odstranění kuřího oka za pomocí duté frézy ............................................................................. 70,Speciální ošetření zarostlého nehtu + tamponáž .....................................................1ks/120,Vyleštění nehtů ........................................................................................................................................ 90,-

Lak O.P.I. – (s ošetřením nehtů a okolí), desinfekce, podlak, barevný lak, nadlak +
sušič laku, výživa ..................................................................................................................................... 230,Lak O.P.I. – (bez ošetření nehtů a okolí – pouze přelakování barvy), desinfekce,
podlak, barevný lak, nadlak + sušič laku ....................................................................................... 140,-

Barevný Gel lak O.P.I. – (s ošetřením nehtů a okolí), desinfekce, odmaštění,
přilnavač, podklad, barevný gel, nadlak, výživa ......................................................................... 480,Barevný Gel lak O.P.I. – (bez ošetření nehtů a okolí – pouze přelakování barvy),
desinfekce, odmaštění, přilnavač, podklad, barevný gel, nadlak ........................................ 390,Oprava jednoho nehtu Gel lak O.P.I. .................................................................................. 45 – 60,Zdobení nehtů (dle náročnosti a použitého materiálu)........................................... +50 – 150,Francie Gel lak O.P.I. – (s ošetřením nehtů a okolí), desinfekce, odmaštění, přilnavač,
podklad, francie gel lak, nadlak, výživa ......................................................................................... 530,Francie Gel lak O.P.I. – (bez ošetření nehtů a okolí), desinfekce, odmaštění, přilnavač,
podklad, francie gel lak, nadlak, výživa ......................................................................................... 440,-
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Odlakování (bez následné aplikace) ................................................................................................ 20,Odstranění gel laku (bez následné aplikace včetně úpravy nehtů a okolí) ................. 150,Odstranění gelové modeláže (bez následné aplikace vč. úpravy nehtů a okolí) ..... 190,-

Manikúra mini (suchá) – desinfekce, úprava kůžičky, délky a tvaru nehtů, výživný
regenerační olejíček O.P.I .................................................................................................................... 110,-

SPA Profesional Manikúra O.P.I. - čistící a výživná lázeň O.P.I., změkčující peeling,
vyčištění nehtového valu, úprava délky a tvaru nehtů, výživa kutikuly, galvanická
masáž s hydratačním sérem, lak O.P.I dle výběru, závěrečný a výživný krém O.P.I ... 390,SPA Profesional Manikúra O.P.I. + GEL lak O.P.I. (390 + 290,-).................................... 680,SPA Profesional Manikúra O.P.I. + Francie GEL lak O.P.I. (390 + 330,-) .................. 720,SPA pánská manikúra O.P.I. - čistící a výživná lázeň O.P.I., změkčující peeling,
vyčištění nehtového valu, úprava délky a tvaru nehtů, výživa kutikuly, masáž
s hydratačním sérem, závěrečný a výživný krém O.P.I ........................................................... 290,-
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PŘÍSTROJOVÁ (SUCHÁ) PEDIKÚRA
Toto moderní ošetření nohou má velký význam pro rizikové skupiny lidí s
onemocněním žil či tepen dolních končetin, diabetiků a neuropatií (snížená citlivost
nohy vůči bolesti), u kterých je velké riziko poranění při provádění klasické pedikúry
(mokrou cestou). Suchá pedikúra je určena pro všechny věkové kategorie a to bez
výjimky pohlaví.
Přístrojová pedikúra se provádí za pomocí vysokootáčkových fréz tzv. nasucho pokožka nohou je ošetřena bez předchozího namočení ve vodě. Práce probíhá na
dezinfikovaných nohách, odbroušením postižených míst brusnými nástavci a frézkami z
vysoce kvalitních nerezových materiálů. Touto metodou je zaručena bezbolestnost
celého ošetření. Odstraňování mozolů a otlaků pomocí fréz je nejen rychlé a dokonalé,
ale suchá pedikúra je hlavně fyziologicky přirozený způsob ošetření, neboť nedochází k
porušení integrity kůže. Ošetření nehtů pomocí přístrojové pedikúry je nejen pečlivější a
šetrnější, ale při řešení zarůstajících nehtů prakticky nenahraditelná.
Suchou pedikúru můžeme doplnit o SPA detoxikační lázně, výživné a regenerační zábaly
nebo klasické masáže nohou.
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CENÍK PŘÍSTROJOVÉ PEDIKÚRY

KLASIC - základní ošetření nohou i pro pány
-

Desinfekce nohou

-

Odstranění ztvrdlé kůže, otlaků a mozolů

-

Vyčištění nehtového valu, úprava délky a tvaru nehtů + výživa

-

Masáž chodidel s pomocí změkčujících gelů

-

Závěrečné ošetření německou profesionální kosmetikou Yards Fine Footcare

-

Zásyp proti pocení nohou Odaban

Délka ošetření:

cca 1 hod.

Cena ošetření:

360,-

Akční nabídka pro první ošetření:

290,- !!!

LAK O.P.I.:

+ 100,-

GEL lak O.P.I.:

+ 350,-

Francie GEL lak O.P.I.:

+ 390,-
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RELAX – s programem SPA a detoxikačními účinky

-

Desinfekce nohou

-

Odstranění ztvrdlé kůže, otlaků a mozolů

-

Vyčištění nehtového valu, úprava délky a tvaru nehtů + výživa

-

Světelná hydromasáž s aroma vůní a detoxikačními účinky (20min.)

-

Bambusový peeling při němž dochází ke zvýšenému prokrvení chodidel

-

Závěrečné ošetření německou profesionální kosmetikou Yards Fine Footcare

-

Zásyp proti pocení nohou Odaban

Délka ošetření:

cca 1,5 hod.

Cena ošetření:

480,-

Akční nabídka pro první ošetření:

410,- !!!

LAK O.P.I.:

+ 100,-

GEL lak O.P.I.:

+ 350,-

Francie GEL lak O.P.I.:

+ 390,-
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EXCLUSIVE

– nadstandartní ošetření nohou včetně hydromasáže a
závěrečného lakování nehtů profesionální značkou O.P.I.
-

Desinfekce nohou

-

Odstranění ztvrdlé kůže, otlaků a mozolů

-

Vyčištění nehtového valu, úprava délky a tvaru nehtů + výživa

-

Dle potřeb klienta jsou v rámci procedury odborně odstraněny a ošetřeny
kuří oka, zarostlé nehty atd.

-

Světelná hydromasáž s aroma vůní a detoxikačními účinky (20min.)

-

Bambusový peeling při němž dochází ke zvýšenému prokrvení chodidel

-

Lakování nehtů luxusní značkou O.P.I. odstínem dle výběru zákaznice

-

Závěrečné ošetření německou profesionální kosmetikou Yards Fine Footcare

-

Zásyp proti pocení nohou Odaban

Délka ošetření:

cca 2,5 hod.

Cena ošetření:

570,-

Akční nabídka pro první ošetření:

480,- !!!

GEL lak O.P.I.:

+ 290,-

Francie GEL lak O.P.I.:

+ 330,-
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MASÁŽ NOHOU GALVANICKÝM PROUDEM
Galvanická terapie funguje na bázi pozitivního a negativního galvanického proudu, čímž
se pročišťuje pokožka, uvolňují se toxiny a zmírňují se otoky. Při masáži se rozproudí
lymfa, zvýší se aktivita buněk a dochází k hloubkovému vstřebání kosmetických gelů a
změkčujících přípravků do pokožky.
Výhody galvanické masáže nohou:


Zmírňují se otoky nohou



Maximalizuje se vstřebávání změkčujících a vyživujících složek do chodidel



Aktivuje se lymfatický systém - odvod škodlivin a toxinů z těla



Urychluje zacelení prasklin nohou



Prevence křečových žil



Navozuje pocit odlehčených nohou



Zlepšuje cirkulaci krevního oběhu



Odstraňuje křeče a bolesti nohou



Uvolňuje napětí a stres celého těla

Srovnání prostupnosti aktivních látek do pokožky za pomoci různých způsobů
zapracování:


Nanesení profesionálního krému na pokožku : 2-5%



Ruční masáž : 15%



Zapracování ultrazvukem : 40%



Pomocí galvanického proudu: 60%



Pomocí radiofrekvence: 60%



Mezoterapií : až 100%

Kontraindikace:


Kardiostimulátor



Poruchy štítné žlázy



Těhotenství



Zanícená nebo bolestivá pokožka
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je světovou jedničkou v profesionální nehtové kosmetice
Profesionální nehtová kosmetika značky OPI působí ve světě krásy již více než 30 let.
Kamkoli se jí podařilo proniknout, přinesla jedinečnou příležitost ke zkrášlování rukou a
nehtů všech – nehtových profesionálů i jejich klientů. Každý přípravek, metoda či
technika jsou jedinečné a dokonalé v každém detailu. Výsledkem jsou zdravé nehty a
krásné ruce.


O.P.I. patentovala více než 20 jedinečných vynálezů.



O.P.I. za více jak 30letech získala 28 prestižních ocenění Abbie.



O.P.I. produkty jsou uvedeny v 95 zemích.



O.P.I. si vždy klade za cíl poskytovat klientům produkty a služby nejvyšší
kvality.



O.P.I. má široký sortiment laků na nehty, který je rozšířen každý rok novými
kolekcemi.



O.P.I. byla založena v roce 1981 Georgem Schafferem, který emigroval do
USA jako dítě.



O.P.I. má zvláštní oddělení vědců, kteří jsou zodpovědní nejen za kvalitu a
bezpečnost výrobků, ale snaží se o zavedení nejnovějších technologií a
zařízení v nehtovém průmyslu.
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