Zabiegi na rzęsy i brwi
Regulacja brwi

10

Henna brwi

10

Henna rzęs

15

Komplet (henna rzęs, brwi wraz z regulacją)

30

Przedłużanie, zagęszczanie rzęs metodą 1:1

150

Przedłużanie, zagęszczanie rzęs metodą 2:1

250

Ściągnięcie rzęs po innej stylizacji

30

MAKIJAŻ
Makijaż dzienny

80

Makijaż wieczorowy

120

Makijaż ślubny

120

Kępki

20

NAIL BAR
Manicure bez malowania paznokci

30

Manicure z malowaniem paznokci

40

Malowanie paznokci

15

Manicure hybrydowy

60

Żelowanie naturalnej płytki

80

Przedłużanie paznokci na formie

100

Zabieg parafinowy na dłonie

45

Zabieg pielęgnacyjny na dłonie

50

Pedicure kosmetyczny z malowaniem paznokci

80

Pedicure kosmetyczny bez malowania

70

Pedicure kosmetyczny z żelowaniem paznokci bądź hybrydą

100

Zabieg parafinowy na stopy

45

Zabieg „SPA” dla stóp

40
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DEPILACJA (wosk lub pasta cukrowa)
Wąsik

10

Broda

10 - 20

Cała twarz

40

Ręce

45

Łydki

40

Uda

50

Całe nogi

80 - 100

Pachy

30

Plecy

50 - 100

Klatka piersiowa

40 - 100

Bikini klasyczne

40

Bikini brazylijskie

90

MAKIJAŻ PERMANENTNY
Brwi metodą microblading

500

Brwi cieniowane

800

Brwi metoda hybrydowa

1000

Usta kontur + cień

800

Oczy kreska górna zagęszczająca

400

Dopigmentowanie starego makijażu – 50% pełnej ceny / 1 zabieg
Dopigmentowanie dodatkowe z powodu indywidualnych cech skóry

www.machnickisalon.pl

200

ZABIEGI NA TWARZ, SZYJĘ I DEKOLT
Oczyszczanie standardowe: 130 zł
(demakijaż, tonizacja, peeling, maska rozpulchniająca, wapozon z aromaterapią, oczyszczanie manualne, darsonwalizacja,
maska kremowa, serum, krem)

Oczyszczanie kawitacyjne: 140 zł
(demakijaż, tonizacja, peeling kawitacyjny, maska rozpulchniająca, wapozon z aromaterapią, oczyszczanie manualne,
darsonvalizacja, maska kremowa/żelowa/algowa, serum, krem)

Mikrodermabrazja diamentowa: 130 zł
(demakijaż, tonizacja, peeling, mikrodermabrazja, sonoforeza + ampułka, maska algowa, serum, krem)

Mikrodermabrazja korundowa: 150 zł
(demakijaż, tonizacja, peeling, mikrodermabrazja korundowa, serum, maska algowa, krem)

Peeling kawitacyjny: 90 zł
(demakijaż, tonizacja, peeling kawitacyjny, maska kremowa/żelowa, krem)

Eksfoliacja Kwasami: 120 - 150 zł
(demakijaż, tonizacja, peeling kawitacyjny, kwasy, serum, maska aklgowa/żelowa, krem).

• G-Peel (Silne działanie anti-aging. Głębokie złuszczenie i regeneracja. Poprawa gładkości skóry: zmniejszenie
głębokości zmarszczek, zwiększenie gęstości skóry. Zniwelowanie rozszerzonych porów i spłycenie blizn
potrądzikowych. Wyrównanie kolorytu skóry).

• M-Peel (Regeneracja skóry, wygładzenie drobnych zmarszczek. Rozjaśnienie przebarwień i ujednolicenie kolorytu
cery. Szybka poprawa stanu skóry tłustej, znormalizowanie wydzielania sebum, zniwelowanie zaskórników
i stanów zapalnych).

• S-Peel (Poprawa gładkości skóry: zmniejszenie głębokości zmarszczek, zwiększenie gęstości cery.
Zniwelowanie rozszerzonych porów i spłycenie blizn potrądzikowych. Wyrównanie kolorytu skóry.
Działanie przeciwzapalne i antyseptyczne, przyspieszenie procesu gojenia wyprysków i podrażnień).

• F-Peel (Wyrównanie kolorytu skóry, rozjaśnienie przebarwień. Odmłodzenie skóry, spłycenie zmarszczek,
zwiększenie jędrności cery. Regeneracja, ochrona, neutralizacja wolnych rodników).

• T-Peel (Stymulacja odnowy komórkowej, regeneracja, spłycenie zmarszczek i nierówności naskórka, zniwelowanie
blizn potrądzikowych, redukcja hiperkeratozy oraz nieregularności kolorytu cery).

Zabieg Deep Phyto Peeling: 300 zł
program głębokiego złuszczania skóry
Wskazania:

• blizny potrądzikowe
• hiperkeratynizacja i rozszerzone ujścia gruczołów łojowych
• zaburzenia pigmentacji skóry w wyniku hiperkeratynizacji
• odmłodzenie skóry
Cele:

• odnowienie warstwy keratyny w naskórku
• odżywienie i odbudowa wszystkich procesów fizjologicznych w skórze
• aktywacja syntezy kolagenu i elastyny
• wygładzenie i odżywienie skóry
• poprawa mikrocyrkulacji
• normalizowanie funkcji gruczołów łojowych
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Zabiegi firmy Thalgo
Zabieg Tradycyjny Thalgo: 100 zł
Zabieg przeznaczony do każdego typu skóry, ma za zadanie oczyścic skórę z zaskórników, wygładzic i odświeżyc naskórek
oraz przygotowac skórę do zabiegów intensywnych.

Thalgodermyl: 150 zł
Zabieg leczniczy dla osób z trądzikiem, aby mogły odzyskać zdrową i czystą skórę. Działa on przeciwłojotokowo, przeciwzapalnie
i przeciwbakteryjnie.
Wskazania: zabieg przeznaczony jest do pielęgnacji skóry trądzikowej.

Moisture Quenching Purity Ritual: 120 zł
Skóra w każdym wieku potrzebuje źródła nawilżenia. Brak wody w naskórku może powodować dyskomfort, uczucie ściągania oraz wiele
zmian w prawidłowym funkcjonowaniu skóry. Wskazania: zabieg przeznaczony jest do pielęgnacji skóry młodej potrzebującej nawilżenia.
Szczególnie polecany wczesną wiosną, po okresie grzewczym, a także latem, gdy skóra jest przesuszona oraz po solarium.

Ibeauty® Skin Purity Reviver: 120 zł
Intensywny zabieg oczyszczający i wygładzający skórę Intensywny zabieg z użyciem zaawansowanych technologicznie preparatów
i specjalistycznych urządzeń. Zabieg przeznaczony do skóry zanieczyszczonej, z zaskórnikami. Szczególne polecany do skóry tłustej
i mieszanej. Poprawić nawilżenie i jakość skóry, balansowanie skóry.

Ibeauty Hydration Corrector: 150 zł
Intensywny zabieg nawilżająco-wygładzający Intensywny zabieg z użyciem zaawansowanych technologicznie preparatów i specjalistycznych urządzeń. Zabieg przeznaczony dla każdego typu skóry. Szczególnie polecany do skóry zmęczonej, odwodnionej, pozbawionej
blasku. Cel: poprawić nawilżenie, elastyczność i dotlenienie skóry.

Ibeauty Wrinkle Corrector: 150 zł
Intensywny zabieg z użyciem zaawansowanych technologicznie preparatów i specjalistycznych urządzeń. Zabiegi przeznaczony
dla każdego typu skóry. Szczególnie polecany do skóry odwodnionej, pozbawionej blasku, potrzebującej intensywnego działania
wygładzającego i niwelującego widoczność zmarszczek.

Ibeauty® Youth Activator: 170 zł
Intensywny zabieg ujędrniająco - liftingujący Intensywny zabieg z użyciem zaawansowanych technologicznie preparatów i specjalistycznych urządzeń. Zabieg przeznaczony dla każdego typu skóry. Szczególnie polecany do skóry zmęczonej, odwodnionej, pozbawionej
blasku. Cel: poprawić nawilżenie, elastyczność i dotlenienie skóry oraz zapobiec pojawieniu się przebarwień.

Hyaluronic Marine Treatment: 250 zł
Innowacyjny zabieg na bazie kwasu hialuronowego. Usuwa pierwsze oznaki starzenia się skóry i precyzyjnie wypełnia zmarszczki.
Błyskawiczny efekt zapewniają mikrosfery z cząsteczkami kwasu hialuronowego. Zabieg regeneruje, skórę, redukuje ilość i głębokość
zmarszczek, chroni komórki przed szkodliwym wpływem wolnych rodników, wzmacnia skórę oraz modeluje owal twarzy.
Wskazania: skóra odwodniona z widocznymi zmarszczkami, potrzebująca nawilżenia i regeneracji.

Silicium Marine Treatment: 270 zł
Luksusowy odmładzająco-liftingujący zabieg, który wykracza poza klasyczną kosmetykę. Wysokoskoncentrowane składniki aktywne
(kwas hialuronowy, kolagen, krzem morski, czerwone algi Meristotheca Dekarensis i Jania Rubens) oraz nowatorski masaż Derma-Stim
Massage zapewniają natychmiastowy efekt liftingu. Zabieg modeluje owal twarzy, uelastycznia i napina skórę, spłyca zmarszczki
i drobne linie, pobudza produkcję kolagenu i elastyny.
Wskazania: skóra zwiotczała z widocznymi zmarszczkami, potrzebująca ujędrnienia, odżywienia, regeneracji.

Eye Expert Treatment: 70 zł
Ten zabieg jest rozwiązaniem na wszystkie problemy, które dotykają delikatną skórę wokół oczu - zmarszczki, cienie, obrzęki, suchość.

Oceat Treatment for Men: 150 zł
Skóra mężczyzn różni się w zasadniczy sposób od skóry kobiet. Ze względu na gospodarkę hormonalną (testosteron), skóra mężczyzn
rzadko jest sucha. Najczęściej spotykanym typem cery jest mieszana i tłusta. Wskazania: zabieg przeznaczony jest do pielęgnacji skóry
mężczyzn po 35 roku życia.
Cele:
• odnowienie warstwy keratyny w naskórku				
• odżywienie i odbudowa wszystkich procesów fizjologicznych w skórze
• aktywacja syntezy kolagenu i elastyny					

• wygładzenie i odżywienie skóry
• poprawa mikrocyrkulacji
• normalizowanie funkcji gruczołów łojowych
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Ceremonie marki purles:
Sushi Ceremony: 130 zł
To skuteczna kuracja pielęgnacyjna dla skóry dojrzałej, ze zmianami pigmentacyjnymi, ale także zmysłowa uczta dla miłośników kultury
Japonii. Istotnym komponentem linii jest niezwykle intensywny w działaniu oryzanol, substancja pozyskiwana z zarodków ryżu. O jego sile
stanowi wysoka skuteczność antyoksydacyjna, sprzyja poprawie mikrokrążenia i pomaga w redukcji zmarszczek. Podczas zabiegu specjalny Kompleks z Roślin Alpejskich wspomaga walkę z przebarwieniami. Witamina E wraz z kwasem hialuronowym wygładzają zmarszczki,
przywracając skórze jędrność i blask.

Gold, Pearls & Champagne Ceremony: 150 zł
Wytworna ceremonia oparta na odwiecznie pożądanych pierwiastkach luksusu złocie, perłach i szampanie. Zaawansowane formuły
produktów, stymulują procesy odnowy komórkowej i poprawiają kondycję skóry. Mikrocząsteczki złota subtelnie oprószą cerę, dodając jej
świetlistego blasku, pobudzą do produkcji kolagenu i elastyny, wpływając bezpośrednio na jędrność i elastyczność skóry. Szampan nada
cerze jedwabistą gładkość i miękkość. Zwieńczeniem sesji młodości i relaksu jest liftingujący masaż twarzy, wykonany naturalnymi perłami. Po zabiegu skóra jest wyraźnie wygładzona i promienna. Uwodzi zmysłowym, słodkim zapachem luksusu i szampana.

SensiSkin Garden Ceremony for Oily Skin: 140 zł
Kojąca ceremonia stworzona specjalnie dla skóry mieszanej lub tłustej, a zarazem wrażliwej. Rytuał zabiera w objęcia natury, do sielskiej
krainy, gdzie przydomowy zielnik roztacza tajemniczy ogród zapachów, wśród których odnaleźć możemy koper, bazylię i pietruszkę.
Nowatorskie formuły preparatów wzmocnią barierę ochronną skóry oraz pobudzą jej system immunologiczny, jednocześnie regulując
pracę gruczołów łojowych. Zawarty bukiet ziół oraz rukwi wodnej widocznie zmniejszy łojotok, oczyści skórę i ochroni przed wystąpieniem
kolejnych stanów zapalnych. Po ceremonii skóra jest perfekcyjnie nawilżona i zmatowiona, a wcześniejsze podrażnienia i zaczerwienienia
ulegają wyciszeniu. Cera zachwyca zdrowym kolorytem i promienieje blaskiem.

SensiSkin garden Ceremony for Capillaries Skin: 140 zł
Wyciszająca, kojąca ceremonia otaczająca troskliwym dotykiem skórę wrażliwą i naczynkową. Bogactwo witaminy C wzmacnia ściany
naczyń krwionośnych oraz system immunologiczny skóry. Zwalcza wolne rodniki, pomaga zachować młody wygląd oraz jędrną skórę. Wysokoskoncentrowane formuły aktywne oparte na ekstraktach z jagód lub czarnej borówki, redukują podrażnienia, zapewniają natychmiastową poprawę, doskonale nawilżają, odżywiają i uspokajają skórę przy jednoczesnym obkurczeniu kapilarów. Zabieg pozwala wyrównać
koloryt cery oraz poprawić kondycję skóry. Ceremonia nadaje promienny wygląd, zapewniając spektakularny efekt upiększający.

Stem Cells Ceremony: 130zł
Zabieg odmładzająco-nawilżający przeznaczony do pielęgnacji skóry, która utraciła jędrność; pozwala przedłużyć młodość i poprawić
jej kondycję. Ceremonia, dzięki wykorzystaniu dobroczynnych właściwości roślinnych komórek macierzystych, natychmiastowo pobudza
skórę do intensywnej regeneracji, opóźnia procesy starzenia, chroni przed negatywnym wpływem środowiska zewnętrznego, a także
skutecznie odmładza. Efekty są widoczne już po pierwszym zabiegu - skóra jest doskonale nawilżona, zmarszczki zminimalizowane,
a cera odzyskuje naturalny, świeży wygląd oraz blask.

Mezoterapia igłowa:
Cura Visc Beauty Line: 350-400 zł
Cyto Care 532: 350 zł
Princess Rich: 400 zł
Mezoterapia mikroigłowa (Derma-Roller) 150 zł
Luksusowy odmładzająco-liftingujący zabieg, który wykracza poza klasyczną kosmetykę. Wysokoskoncentrowane składniki aktywne
(kwas hialuronowy, kolagen, krzem morski, czerwone algi Meristotheca Dekarensis i Jania Rubens) oraz nowatorski masaż Derma-Stim
Massage zapewniają natychmiastowy efekt liftingu. Zabieg modeluje owal twarzy, uelastycznia i napina skórę, spłyca zmarszczki i drobne
linie, pobudza produkcję kolagenu i elastyny.
Wskazania: skóra zwiotczała z widocznymi zmarszczkami, potrzebująca ujędrnienia, odżywienia, regeneracji.

Eye Expert Treatment: 70 zł
Ten zabieg jest rozwiązaniem na wszystkie problemy, które dotykają delikatną skórę wokół oczu - zmarszczki, cienie, obrzęki, suchość.

Oceat Treatment for Men: 150 zł
Skóra mężczyzn różni się w zasadniczy sposób od skóry kobiet. Ze względu na gospodarkę hormonalną (testosteron), skóra mężczyzn
rzadko jest sucha. Najczęściej spotykanym typem cery jest mieszana i tłusta. Wskazania: zabieg przeznaczony jest do pielęgnacji skóry
mężczyzn po 35 roku życia.
Cele:
• odnowienie warstwy keratyny w naskórku				
• odżywienie i odbudowa wszystkich procesów fizjologicznych w skórze
• aktywacja syntezy kolagenu i elastyny					

• wygładzenie i odżywienie skóry
• poprawa mikrocyrkulacji
• normalizowanie funkcji gruczołów łojowych
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