Kynsi-& käsihoito hinnasto
Rakennekynnet
Rakennekynnet uudet

80 €

Rakennekynnet huolto (sis.1-2 uutta kynttä)

60 €

Luonnonkynnen vahvistaminen

55 €

Koristelut
Kevyt koristelu

5€

Värillinen kärki

10 €

Runsas koristelu

15 €

Pitkien kynsien lisä

10 €

Yhden kynnen korjaus /huollon yhteydessä

11/ 7 €

Geelikynsien poisto

40 €

Akryylikynsien poisto

45 €

Rakennekynsien poisto ja hoitava IBX-hoito +15€

Geelilakkaus (sis. kynsien ja kynsinauhojen huolittelu)
Geelilakkaus yhdellä värillä

45 €

Geelilakkaus huolto

50 €

Koristelut
Kevyt koristelu

5€

Värillinen kärki

10 €

Runsas koristelu

15 €

Geelilakkauksen poisto

25 €

Kevyt manikyyri + geelilakkaus

55 €

Käsihoidot
Käsihoito/Manikyyri

40 €

Pikamanikyyri
(siistitään kynnet ja kynsinauhat sekä tehdään kevyt lakkaus)

26 €

SPA-käsihoito, naamio ja hieronta

45 €

Kynsi-& käsihoito hinnasto
Parafiinihoito käsille

35 €

Parafiinihoito muun hoidon yhteydessä

19 €

Varpaankynsien geelilakkaus (sis. kynsien ja kynsnauhojen huolittelu)
Varpaankynnen geelaus värillä / glitterillä

50 €

Varpaankynnen geelaus ranskalaisella

55 €

Yhden kynnen korjaus / koristelu

3€/kynsi

IBX- luonnonkynsien korjaushoito
(sis. kynsien ja kynsinauhojen huolittelu)
IBX- hoito ensinmäinen kerta (30min)

25 €

BX- jatkokerrat (20min)

20 €

IBX- muiden kynsipalveluiden yhteydessä

12 €

IBX on kaksiosainen hoitomenetelmä, jonka avulla voidaan muodostaa suojakerros osaksi luonnonkynttä ja samalla
korjata mahdollisia vaurioita kynnessä.
IBX on lajissaan ensimmäinen ja ainutlaatuinen hoito, jossa hyödynnetään lämpöpenetroitumista ja UV tai LED
-teknologiaa, se ei siis pelkästään päällystä kynnen pintaa, kuten perinteiset kynnenvahvistukset vaan lukittuu kynnen
sisään osaksi pintakerroksia.
Kun IBX kovetetaan UV tai LED -valolla, se muodostaa lomittaisia polymeeriverkkoja kiinnittäen kynnen uloimmat
kerrokset yhteen.
Tuloksena on näin vahvempi luonnonkynsi, joka kestää paremmin kasvatusta ja samalla se myös suojaa kynttä
mahdolliselta rasitukselta. IBX SYSTEM -hoidoilla on saatu erinomaisia tuloksia myös pidempiaikaisten kynsitraumojen
hoidossa.

Kaikki Hinnat sisältävät voimassa olevan ALV:n. Huomioi käytössämme oleva peruutusmaksu.
Varatun ajan peruutus on tehtävä viimeistään vuorokausi (24h) ennen, muutoin
veloitamme 100% varaamasi palvelun hinnasta.
Viime hetkellä peruutettu tai kokonaan peruuttamaton aika olisi voinut olla toiselle asiakkaalle tärkeä.
Peruuttamalla ajoissa aika voi vapautua toisella asiakkaalle.

