RIPSMED
Klassikaliste (üks ühele) ripsmepikenduste paigaldus
1,5-2 tundi

59 €

Volüümripsmete (lehvikute) paigaldus 2-5D
1,5-3 tundi

69 €

Megavolüümripsmete paigaldus 6D+
2,5 -3,5 tundi

89 €

Klassikaliste ripsmepikenduste hooldus (hind vastavalt
nädalatele)

30-45 €

Volüümripsmete 2-5D hooldus (hind vastavalt nädalatele)

35-45 €

Volüümripsmete 5-9D hooldus (hind vastavalt nädalatele)

45-50 €

*Hoolduse hind ei ole fikseeritud ja sõltub paljudest erinevatest asjaoludest, püsiklientidel kujuneb
oma hind välja, uutel klientidel jälgime nädalaid ja esmakordsete klientide puhul hindame olukorda
individuaalselt

Klassikaliste ripsmete vahehooldus
30 minutit

20 €

Volüümripsmete vahehooldus
40 minutit

25 €

*Vahehoolduses täidame ära augud ja kui on veel aega, siis vahetame välja ebasobivad
pikendused. NB! Vahehoolduses ei ole hea käia tihti (oma ripsmed ei jõua kasvada), ning

45-50 €

hooldamine)
Eritöö - eemaldus + klassikaliste ripsmete paigaldus
(kui hooldust teha ei ole võimalik)

70 €

Eritöö - eemaldus + volüümripsmete paigaldus
(kui hooldust ei ole võimalik teha)

80 €

Eritöö - kui klient tuleb esmakordselt meie salongi ja selgub, et ripsmed on valesti või väga
halvasti paigaldatud. Olenemata ka sellest, kui on möödunud väga vähe aega.

Ripsmepikenduste eemaldamine / 15-30 minutit

15 €

5€

Lash Lamination +Lash Botox ehk ripsmete keemiline
koolutamine, värvimine ja toitmine, niisutamine, hooldus
90 -120 min
Lash Botox ripsmetele koos ripsmete värvimisega
30 min

50 €

Ripsmete keemiline värvimine

10 €

17 €

KULMUD
Elite Brow Sculpting ehk kulmude ehitamine kujusse esmane
külastus
Elite Brow Sculpting regulaarsel külastusel (kuni 3 nädalat)

25 €

3D kulmuhooldus esmane külastus – korrektne eelhooldus,
kulmukuju loomine vastavalt näole ja stiilile, niiditamistehnika,
vahatamise või kitkumisega, naha maha rahustamine, kerge
kulmumassaaži ja vajadusel punasuse peitmisega.

30 €

3D kulmuhooldus regulaarsel külastusel (kuni 3 nädalat)

25€

Kulmude Lamineerimine (1,5-kuu järgi korrata)

peale vahehooldust soovitame teha täishoolduse 2 nädala pärast

Eritöö - hooldus
(võõra tehniku juurest tulnud ebaõnnestunud ripsmete

Swarovski kristallide paigaldus 2tk (iga järgmine 1.- €)
15-50 min

20 €

40€

Meeste kulmuhooldus koos kulmumassaaziga

20 €

Kulmude Botox

10 €

Teenust broneerides nõustute, et klienditeenindajal
on õigus küsida kliendilt, kes tühistas oma teenuse
vähem kui 24-tunnise etteteatamisega, kuni 100%
teenuse kogu summast. Palume kindlasti teavitada
meid, kui soovite broneeritud teenuse annulleerida!

