RIPSMED
Swarovski kristallide paigaldus hoolduse väliselt 2tk

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

59 €

5€

(iga järgmine 1.- €)
15-50 min

Volüümripsmete (lehvikute) paigaldus 2-5D

69 €

1,5-3 tundi
Megavolüümripsmete paigaldus 6D+

79 €

2,5 -3,5 tundi
Klassikaliste ripsmepikenduste hooldus (hind vastavalt
nädalatele)
Volüümripsmete 2-5D hooldus (hind vastavalt nädalatele)
Volüümripsmete 5-9D hooldus (hind vastavalt nädalatele)

25-35 €

30-45 €
35-50 €

Swarovski kristallide paigaldamine hoolduse,
paigalduse käigus 1tk
Lash Lift ehk ripsmete keemiline koolutamine ja värvimine
75 -90 min
Lash Lift +Lash Botox
90 -120 min

1€

35 €
40 €

Lash Botox ripsmetele koos ripsmete värvimisega
30 min

15 €

Ripsmete keemiline värvimine

10 €

Ripsmete keemiline värvimine ripsmehoolduses

5€

*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

18 €

Volüümripsmete vahehooldus
45 minutit

23 €

KULMUD
Kulmude keemiline värvimine eraldi

10 €

Kulmude kitkumine koos värvimisega

15 €

*Vahehoolduses täidame ära augud ja kui on veel aega, siis vahetame välja ebasobivad

3D kulmuhooldus esmasel külastusel- kulmukuju loomine
vastavalt näole ja stiilile niiditamistehnika, vahatamise või
kitkumisega

pikendused. NB! Vahehoolduses ei ole hea käia tihti (oma ripsmed ei jõua kasvada),
ning peale vahehooldust soovitame teha täishoolduse 2 nädala pärast

Eritöö - hooldus
(võõra tehniku juurest tulnud ebaõnnestunud ripsmete
hooldamine)

40-45 €

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

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

65 €

75 €

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 €

15-20 €

3D kulmuhooldus regulaarsel külastusel (3-4 nädalat)

20 €

Meeste kulmuhooldus koos kulmumassaaziga

20 €

Kulmude Botox

10 €

Kulmude lamineerimine ilma hoolduseta

15 €

Kulmude lamineerimine +3D kulmuhooldus

25€

KÜÜNED
Geellakkimine - ühevärviline 90 min
Geellakkimine- prantsuse maniküüri või disainiga 90-105
min
Geellaki eemaldus koos maniküüriga 60 min
Geelküünte hooldus- prantsuse maniküüri või disainiga
3h
Eritöö- kui klient tuleb esmakordselt meie salongi ja
selgub, et küüned on halvas seisukorras või väga halvasti
paigaldatud. Olenemata ka sellest, kui on möödunud
väga vähe aega. 3-4 h
Ühe küüne parandus

SOENGUD
25 €
30 €
25 €

45 -60€

90 min

Klassikaline pediküür geellakiga

25 €

35 €
105 min

30 – 40 min
*Keerukamad soengud hind kokkuleppel

JUMESTUS
Õhtumeik/pidulik meik 60-75 min

*Kõik hoolitsused sisaldavad kombineeritud maniküüri, küüneõli ja kreemi.
Geellakkimine sisaldab vajadusel küünte modelleerimist.

Klassikaline pediküür

20 €

40 €

5€

Geelküünte eemaldus koos kiirmaniküüriga 90 min

Lihtsamad soengud (lokid, sirgendamine, juure tõstmine,
kergem punutis, kergem ülestõstetud soeng, poollahtine
lokitud soeng)

40 €
35 €

30-35 €

Lavameik, poodiumimeik, esinemise meik 60-75 min

35 €

Foto-, video- ja tv-meik 60-75 min

35 €

Stiilimeik (Erinevad ajastud, Great Gatsby, Jaapani,
Egiptuse, India jne) 60-90 min
Fantaasiameik
60-90 min

35-40 €

Pruudimeik (sisaldab kerget jumestust peigmehele) 6090 min

60-75 €

35 €

Varbaküünte katmine geellakiga- ilma pediküürita 90min
Klassikaline pediküür- geeli või geellaki eemaldusega
90min

35€

Meeste pediküür

30 €

90 min

*Pruudi- ja peigmehe soeng, proovimeik ja transport
lisatasu eest kokkuleppel.
Ühekordsete kunstripsmete paigaldamine
(ripsmetutikud, erinevad ripsmeribad) 5-10 min
Fantaasia element (nt lill, liblikas või mõni muu detail
õlal, kaelal, käel)

*Pediküür sisaldab lõõgastavat jalavanni, paksendite eemaldust,
küünte- ja küünenahkade hooldust, kreemi

Näomaalingud üritustele (lapsed, täiskasvanud) ,
kehamaalingud,

3-5 €

Al. 5 €

hind
kokkuleppel

tüdrukuteõhtu (meigi- ja soengutiimiga osalemine)

Telefon: +372 5666 4943 E-mail: info@enigma.ee

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!

