ul. Szpitalna 32
Kraków
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@ salon@seemi.pl
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CENNIK
Cennik obowiazuje od 1.08.2018r

MANICURE

PEDICURE

MANICURE klasyczny (50min).........................45zł
MANICURE klasyczny z odżywką (50min)......47zł
MANICURE z lakierem klasyczny (60min) …..58zł
FRENCH MANICURE (70min) …......................70zł
MANICURE O.P.I GEL COLOR (60min)........... 99zł
MANICURE hybrydowy Eclair (60min)............75zł
MANICURE + Gel Color french shellac ….....120zł
MALOWANIE OPI SOLO (20min) …................ 25zł
MALOWANIE GEL COLOR SOLO (20 min).... 59zł
NAPRAWA PAZNOKCIA GEL COLOR…........ 10zł
OPIŁOWANIE PAZNOKCI (10 min) ….........….20zł
WYCIĘCIE SKÓREK (15 min) …......................30zł
SEEMI SPA MANICURE ………................…... 50zł
+ usunięcie hybrydy (20min) …........................ 25zł
Dla stałych klientów usługa usunięcia hybrydy gratis
+ zabieg parafinowy (25min) ........................... 35zł
+ baza proteinowa ….........................................20zł
+ rękawiczki nawilżające....................................20zł
+ maska + masaż dłoni (15 min).......................30zł
+ IBX SOLO/ IBX DO MANICURE …....... 39zł/29zł

PEDICURE EXPRESS (45min) .…......................75zł
Opracowanie pięt lub palców
PEDICURE KLASYCZNY (60min) …................95zł
PEDICURE Z ODŻYWKĄ (60min) ................... 97zł
PEDICURE z lakierem klasycznym (60min) ...110zł
PEDICURE O.P.I GEL COLOR (60 min) …... 149zł
+ masaż stóp (20min) …...................................69zł
+ skarpety nawilżające.......................................20zł
+ maska + masaż stóp (15 min)........................30zł
PEDICURE SEEMI: masaż stóp + maska (90 min)..159zł

Zabieg intensywnie regenerujący zniszczone, rozdwajające się,
cienkie, łamliwe paznokcie

PRZEDŁUŻANIE PAZNOKCI
PRZEDŁUŻANIE NA FORMIE (120 min)...od 140zł
PRZEDŁUŻANIE + hybryda OPI.............179-199zł
UZUPEŁNIANIE ŻELU+OPI gel color.....160-179zł
ŻEL NA NATURALNEJ PŁYTCE ….......143-159zł
USUNIĘCIE ŻELU (20min) .............................. 45zł

ZDOBIENIA
+ zdobienie paznokci ręczne …....................od 15zł
+ zdobienie paznokci: wydruk zdjęcia.......... od 15zł
+ zdobienie syrenka paznokieć …................. 5-20zł
+ zdobienie ombre/baby boomer/chrom/sugar...30zł
+ cyrkonia Swarovskiego (cena za sztukę) .........2zł

ZABIEGI NA STOPY
PEDICURE DLA CUKRZYKÓW (60 min) ….... 95zł
PEŁNA korekta wrastającego paznokcia.....95zł
Podczas
pierwszej
wizyty
(konsultacja,
obcięcie/opiłowanie
wrastającego
paznokcia,
założenie klamry lub tamponada)
OCZYSZCZENIE, OBCIĘCIE PAZNOKCIA
ZMIENIONEGO CHOROBOWO...................25-40zł
OPATRUNEK/TAMPONADA………….........25-55zł
RURKI SULCI PROTECTOR……………...........35zł
ZAŁOŻENIE KLAMRY BS QUICK……………..65zł
REKONSTRUKCJA płytki paznokcia ...….25-55zł
OPRACOWANIE PĘKAJĄCYCH PIĘT……......65zł
USUNIĘCIE MODZELA LUB ODCISKU.….30-55zł
BADANIE MYKOLOGICZNE….................…….95zł
KLAMRY METALOWE-PODOKLAMRA...…..125zł
PODCIĘCIE wrastającego paznokcia ….........15zł
USUNIĘCIE ZBYT ZROGOWACIAŁEGO
NASKÓRKA Z PIĘT ........................................20zł

OKO
REGULACJA BRWI (15min) ….........................18zł
HENNA BRWI (15min) …................................. 25zł
REGULACJA I HENNA BRWI (30min) ............ 35zł
HENNA RZĘS (20min ) …................................ 25zł
HENNA brwi i rzęs z regulacją (30min).......... 55zł
TRWAŁA NA RZĘSACH (60min) …................. 90zł

THREADING - NITKOWANIE
Orientalna depilacja nicią bawełnianą
BRWI .................................................………….40zł
SKRONIE ...................................……………….20zł
WĄSIK LUB BRODA.………….................…….26zł
WĄSIK I BRODA …...........................................50zł
POLICZKI..................................................…….30zł
SZYJA.......................................................…….40zł
CAŁA TWARZ...........................……………….120zł

PRZEDŁUŻANIE RZĘS
PRZEDŁUŻANIE RZĘS 1:1 do VOLUME
(120min-220min).......................................160-420zł
UZUPEŁNIANIE (60min - 80min) …......150zł-320zł
Zapraszamy na konsultację podczas, której
pomożemy dobrac długość skęt i rodzaj rzęs
odpowiedni dla Ciebie

DEPILACJA WOSKIEM
BRWI (10min) ...................................................20zł
WĄSIK (10min) ................................................ 25zł
BRODA 10min) ................................................ 25zł
BACZKI 10min) .................................................30zł
SZYJA (10min) .................................................30zł
PACHY 20min) …............................................ 50zł
RĘCE (30-40min) ............................................. 60zł
RĘCE ½ (20-30min) ......................................... 65zł
NOGI (40-60 min) ............................................115zł
NOGI ½ (30-0min) ...........................................90zł
POŚLADKI (20-30min) .....................................70zł
BIKINI KLASYCZNE (30min) ...........................70zł
BIKINI BRAZYLIJSKIE (60 min)...................... 95zł
BIKINI HOLLYWOOD (60min) ........................110zł
BARKI I RAMIONA (20min) …..........................50zł
PLECY (30- 40min) ........................................ 100zł
TORS (20-30min) ..............................................70zł
TORS I BRZUCH (30-40min) ........................... 95zł

DEPILACJA LASEROWA
LIGHT SHEER
Pachy...................................................... 95zł 120zł
Bikini klasyczne....................................... 95zł 120zł
Bikini klasyczne + uda lub łydki …..........270zł 360zł
Bikini głębokie....................................... 189zł 240zł
Bikini głębokie + uda lub łydki.................350zł 480zł
Bikini pełne............................................ 250zł 299zł
Bikini pełne + uda lub łydki.................... 399zł 539zł
Bikini męskie.......................................... 299zł 350zł
Wąsik....................................................... 69zł 120zł
Broda …........................................89zł-150zł 199zł
Szyja …..................................................150zł 199zł
Łydki.......................................................189zł 240zł
Uda …....................................................189zł 240zł
Całe nogi ( kolana gratis)....................... 350zl 480zł
Kolana...................................................... 89zł 120z
Plecy...................................................... 230zł 240zł
Klatka piersiowa | tors........................... 189zł 240zł
Brzuch................................................... 189zł 240zł
Klatka piersiowa + brzuch..................... 350zł 480zł
Ramiona................................................ 150zł 199zł
Przedramiona........................................ 150zł 199zł
Pośladki................................................. 180zł 199zł
Dłonie | stopy........................................... 89zł 120zł
Próba lasera........................................... ….........0zł
Depilacja laserowa polega na usuwaniu owłosienia za
pomocą wiązki światła laserowego. Laser usuwa włoski
na stałe i w sposób bezpieczny dla klienta. Zabieg jest
zalecany dla osób, którym zależy na komforcie gładniej
skóry i zadbanym wyglądzie przez cały rok.
DEPILACJA LASEREM LIGHT SHEER DESIRE
TO:TRWAŁOŚĆ – dzięki zastosowaniu diody o bardzo
wysokiej mocy laser usuwa do 98% włosów z czego
nawet 50% podczas pierwszego zabiegu!
BEZPIECZEŃSTWO I BEZBOLESNOŚĆ – wysokie
bezpieczeństwo zabiegu potwierdzają liczne certyfikatyn
i atesty urządzenia a także unikalny system chłodzenia
głowicy ChillTip.
SZYBKOŚĆ I WYGODA – pojedyncze zabiegi trwają
od kilku do maksymalnie kilkudziesięciu minut. U
większości pacjentów całkowite usunięcie owłosienia
następuje po 4-8 zabiegów.

MASAŻE

STREFA MĘSKA

MASAŻ SEEMI SEEMI (90min)......................250zł
Rozkosz dla ciała i duszy, masaż pleców, dłoni i
twarzy połączony z nawilżającą maseczką na twarz
KLASYCZNY masaż całego ciała (60min)....159zł
CAŁEGO CIAŁA + PEELING (70min)............230zł
CAŁEGO CIAŁA NA 4 RĘCE (60min)............290zł
KLASYCZNY PLECÓW (30min) …................. 99zł
BAŃKĄ CHIŃSKĄ (40min)...............................90zł
MASAŻ aromaterapeutyczny (60min)...........189zł
MASAŻ gorącą świecą (60min).....................180zł
ROMANTYCZNY masaż dla dwojga ….........260zł
TWARZY (20 min).............................................69zł
TWARZY ANTI-AGING (15min) .......................89zł
GŁOWY (20min)................................................69zł
STÓP(20 min) …...............................................69zł
DŁONI (20 min) …............................................20zł
BODY WRAPPING:
Redukcja cellulitu i wyszczuplanie
+ brzuch lub nogi lub pośladki (30 min)........80zł
+ brzuch, nogi i pośladki...............................180zł

MANICURE z odżywką (40-50 min)................. 45zł
MANICURE + PARAFINA (50min )...................70zł
PEDICURE DLA PANÓW ( 60 min).................. 97zł
PEDICURE SEEMI: masaż stóp (90 min).............150zł
HYDRA CLINIC (90min).................................300zł
Intensywnie nawilżający zabieg dla suchej skóry.
Stymuluje naturalne mechanizmy nawilżania skóry,
poprawia jej elastyczność.

MAKIJAŻ
DZIENNY, BIZNESOWY (60– 75 min).....100-130zł
WIECZOROWY (60 - 90 min)…………....150-180zł
ŚLUBNY (75 -120 min)............................150-200zł
PRÓBNY (60 – 75 min)..........................100 -120zł
SZTUCZNE RZESY (KĘPKI).............................40zł
KAMUFLOWANIE U MĘŻCZYZN: blizny, trądzik,
cienie pod oczami............................................40zł

ZABIEGI OCZYSZCZAJĄCE
OCZYSZCZANIE TWARZY (do 120 min)........189zł
W cenie zabiegu D’ARSONWALIZACJA
+ maska z algi lub ampułka...........….................40zł
+ masaż ….........................................................50zł
OCZYSZCZANIE PLECÓW (do 120 min).......199zł

PILING KAWITACYJNY
Zabieg polegający na oczyszczeniu skóry poprzez
peeling ultradźwiękowy. Mechaniczne złuszczanie
warstwy rogowej.
DO INNEGO ZABIEGU NA TWARZ..................70zł
TWARZ............................................................100zł
TWARZY + maska algowa, krem.....................150zł
+ szyja i dekolt .................................................40zł

MIKRODERMOBRAZJA
Mechaniczne złuszczanie warstwy rogowej
naskórka.
DO INNEGO ZABIEGU NA TWARZ..................70zł
TWARZ...................................................130zł 190zł
PLECY..............................................................190zł
TWARZ + maska algowa, krem.....................140zł
TWARZ, SZYJA,DEKOLT + maska i krem....170zł

MAKIJAŻ PERMANENTNY
KRESKI GÓRNE............................................ 650zł
KRESKA GÓRNA POGRUBIONA................. 750zł
KRESKI DOLNE..............................................490zł
BRWI MICROBLADING..................................900zł
BRWI OMBRE LUB HYBRYDA..................... 100zł
USTA KONTUR...............................................600zł
USTA KONTUR Z WYPEŁNIENIEM.............1200zł
PIEPRZYK...................................................... 150zł
Korekta po ok miesiącu w cenie

MEZOTERAPIA IGŁOWA
NAPAGE
OCZY................................................................150zł
TWARZ.....................................................300-350zł
TWARZ, SZYJA, DEKOLT....….......……. 350-400zł
BRUZDY NOSOWO-WARGOWE............140-160zł
DŁONIE............................................................150zł
GŁOWA............................................................180zł
3 zabiegi - 15% taniej
5 zabiegów -20% tanie
10 zabiegów - 30% taniej

KARBOKSYTERAPIA
Jest to klinicznie sprawdzona i bardzo skuteczna
terapia CO2 wykorzystywana do walki z cellulitem,
lokalną
akumulacją
tkanki
tłuszczowej,
odmładzaniem skóry, cieniami pod oczami,
rozstępami, łysieniem, bliznami.
1 PARTIA np. CZOŁO, OCZY, BRUZDY.........170zł
TWARZ.……………....................……….……..300zł
TWARZ, SZYJA, DEKOLT.………….............. 400zł
GŁOWA, DŁONIE ………….......................od 180zł
UDA …......................................................……280zł
BRZUCH……….…….……............……….……180zł
POŚLADKI…………................……….……..…120zł
RAMIONA ……………..................................…180zł
3 zabiegi - 15% taniej
5 zabiegów -20% tanie
10 zabiegów - 30% taniej

MEZOTERAPIA MIKROIGŁOWA
Mezoterapia mikroigłowa polega na wykonaniu
mikronakłuć i wprowadzaniu dzięki nim w głąb
skóry substancji leczniczych pobudzających
mechanizmy
regeneracyjne skóry i poprawiających jej jędrność
GŁOWA …......……........................…….......... 180zł
RĘCE...............…..................................…. od 150zł
UDA .……………........................………………280zł
BRZUCH …….……..……………...........………180zł
POŚLADKI…………….................…………..…120zł
RAMIONA…………….............…………………180zł
Pack of 3 - 15% discount
Pack of 10 - 30% discount

ELEKTROEPILACJA I USUWANIE
ZMIAN SKÓRNYCH APILUS
-Trwałe usuwanie włosów, również blond i siwych
-Bezinwazyjne zamykanie rozszerzonych naczynek
krwionośnych.
-Usuwanie pajączków, prosaków, włókniaków,
plamek Campbella.
15 minut pracy…..…………............................150zł
30 minut pracy……………..............................290zł
45 minut pracy…....……….............................430zł
60 minut pracy….………….............................570zł

WYPEŁNIANIE ZMARSZCZEK I
POWIĘKSZANIE UST
Kwas hialuronowy stosuje się do: modelowania
i powiększania ust, likwidacji zmarszczek w okolicy
nosa i ust, korekcji opadających kącików ust
i koniuszka nosa, uniesienie brwi, kurzych łapek,
poziomych zmarszczek na czole.
POWIĘKSZANIE I MODELOWANIE UST
0,55ml.......................................................... 1100zł
POWIĘKSZANIE I MODELOWANIE UST
1 ml…….......…….....................................… 1400zł
WYPEŁNIANIE ZMARSZCZEK*
0,55ml..…..................................................... 1100zł
WYPEŁNIANIE ZMARSZCZEK*
1ml. ……...................................................…1400zł
WYPEŁNIANIE ZMARSZCZEK*
2ml....…….....................................................2400zł
*Cena zależy od ilości użytego wypełniacza i jest
dostosowana do indywidualnych potrzeb klienta.
Czas działania wypełniacza minimum 1 rok

PIERCING
kolczyki ze stali chirurgicznej w cenie
PRZEKŁUCIE UCHA…............................……. 45Zł
PRZEKŁUCIE USZU….............................……. 80zł
PRZEKŁUCIE CHRZĄSTKI …......…..…………80zł

EKSKLUZYWNE ZABIEGI
NA CIAŁO
SLIM & LIFT (90 min)...…............................... 300zł
Zabieg intensywnie wyszczuplający, ujędrniający
oraz antycellulitowy.
MORPHO-BUST (60 min) ........…...............… 250zł
Zabieg ujędrniający i podnoszący biust (miejscowa
stymulacja tkanki tłuszczowej.
PRODIGE BODY..............................................290zł
Intensywnie regenerująco – odmładzający rytuał na
ciało.

EKSKLUZYWNE ZABIEGI NA
TWARZ
THALGO - Siła Pięciu Oceanów
Francuska marka Thalgo stawia na innowacyjne
receptury oparte na naturalnych morskich
składnikach i rzetelnych badaniach
laboratoryjnych.
VIP PRODIGE..................................................499zł
Intensywnie regenerujący i odmładzający rytuał na
twarz i ciało.
2 zabiegi = 798zł – oszczędzasz 140zł
3 zabiegi = 1137zł – oszczędzasz 270zł
PRODIGE FACE..............................................299zł
Intensywnie regenerująco – odmładzający rytuał na
twarz.
2 zabiegi = 478zł – oszczędzasz 20zł
3 zabiegi |= 647zł – oszczędzasz 100zł
5 zabiegów = 995zł – oszczędzasz 250zł
PRODIGE BODY..............................................290zł
Intensywnie regenerująco – odmładzający rytuał na
ciało.
2 zabiegi = 518zł – oszczędzasz 62zł
3 zabiegi = 747zł – oszczędzasz 123zł
5 zabiegów = 1145zł – oszczędzasz 305zł
PURETE MARINE RITUAL............................239zł
Zabieg intensywnie oczyszczający skórę,
przeciwtrądzikowy.
2 zabiegi = 378zł – oszczędzasz 20zł
3 zabiegi |= 537zł – oszczędzasz 60zł
5 zabiegów = 795zł – oszczędzasz 200zł
COLD MARINE RITUAL..................................239zł
Regenerująco – nawilżający zabieg do skóry
suchej i wrażliwej.
2 zabiegi = 378zł – oszczędzasz 20zł
3 zabiegi = 537zł – oszczędzasz 60zł
5 zabiegów = 795zł – oszczędzasz 200zł
ILLUMINATING RADIANCE............................170zł
Ekspresowy zabieg nawilżający i odświeżający do
każdego typu skóry.
2 zabiegi = 258zł – oszczędzasz 42z
3 zabiegi = 356zł – oszczędzasz 94zł
5 zabiegów = 495zł – oszczędzasz 255zł
EYE FIVE OCEANS …....................................129zł
Zabieg na zmarszczki, cienie, obrzęki, skóry wokół
oczu
2 zabiegi = 238zł – oszczędzasz 20zł
3 zabiegi | = 327zł – oszczędzasz 60zł
5 zabiegów | = 450zł – oszczędzasz 200zł
*dodaj do zabiegu za jedyne 69zł

Ericson Laboratoire
Francuska marka działająca na pograniczu
dermatologii i kosmetologii. Zabiegi są tak
skuteczne, że można je zaliczyć do nieinwazyjnej
medycyny estetycznej.
SKINJAXION ( 90 min) …...............................350zł
Alternatywa dla botoksu. Zabieg intensywnie
redukujący i wygładzający zmarszczki, hamujący
starzenie się tkanek.
2 zabiegi = 530zł – oszczędzasz 170zł
3 zabiegi = 765zł – safe 285zł
5 zabiegów = 1175zł – safe 575zł
BIO OPTIC (30min)...........................................99zł
Usuwa defekty z okolic oczu: likwiduje obrzęki,
zasinienia, zmarszczki. Działa liftingująco i
nawilżająco.
2 zabiegi = 210zł – oszczędzasz 30zł
3 zabiegi = 297zł – oszczędzasz 63zł
5 zabiegów = 445zł – oszczędzasz 155zł
HYDRA CLINIC (90 min)……......................…300zł
Intensywnie nawilżający zabieg dla suchej skóry.
Stymuluje naturalne mechanizmy nawilżania skóry,
poprawia jej elastyczność.
2 zabiegi = 478zł – oszczędzasz 122zł
3 zabiegi = 687zł – oszczędzasz 213zł
5 zabiegów = 1045zł – oszczędzasz 455zł
FEMINITY (90 min ) …....................................280zł
Dostarcza skórze niezbędnych fitohormonów dzięki
czemu przywraca równowagę hormonalną skóry.
2 zabiegi = 498zł – oszczędzasz 62zł
3 zabiegi = 717zł – oszczędzasz 123zł
5 zabiegów= 1095zł – oszczędzasz 305zł

Natura Bisse
Ekskluzywna, hiszpańska marka uwielbiana przez
takie gwazdy jak Beyonce czy Catherine ZetaJones. Wysoko skoncentrowane składniki dają
gwarancję natychmiastowych efektów.
DIAMOND VIP (90min).................................800zł
Luksusowy zabieg anti-aging, sekret gwiazd
Hollywood,
obowiązkowy
przed
ważnymi
wydarzeniami,
uczta
dla
zmysłów.
Nanotechnologia.
2 zabiegi = 798zł – oszczędzasz 802zł VIP FACIAL
3 zabiegi = 1167zł – oszczędzasz 1233zł
5 zabiegów = 1795zł – oszczędzasz 2205zł
O2 (60 min).....................................................230zł
zabieg anty-smogowy, oczyszczający i nawilżający
skórę twarzy
2 zabiegi = 378zł – oszczędzasz 142zł
3 zabiegi = 537zł – oszczędzasz 243zł
5 zabiegów = 795zł – oszczędzasz 505zł

Peelingi chemiczne to innowacyjny system do walki
z różnorodnymi problemami skóry (przebarwienia,
trądzik, zmarszczki, rozszerzone naczynia )

AZELAC(45min) .............................................270zł
Wskazania: cera naczyniowa, z trądzikiem, stany
zapalne, foto starzenie | nie złuszcza | zabieg
całoroczny
2 zabiegi = 378zł – oszczędzasz 142zł
3 zabiegi = 537zł – oszczędzasz 243zł
5 zabiegów = 795zł – oszczędzasz 505zł

FERULAC (45min)...........................................270zł
Wskazania: zabieg na przebarwienia po-słoneczne
i hormonalne, anti-age, mocno nawilżający |
złuszcza | zabieg sezonowy
2 zabiegi = 458zł – oszczędzasz 142zł
3 zabiegi = 657zł – oszczędzasz 243zł
5 zabiegów = 995zł – oszczędzasz 505zł

MANDELAC(45min) .......................................260zł
Wskazania: silne działanie anti-age, na cerę
trądzikową, wyrównuje koloryt, daje efekt liftingu
złuszcza | zabieg całoroczny
2 zabiegi = 378zł – oszczędzasz 42zł
3 zabiegi = 537zł – oszczędzasz 243zł
5 zabiegów = 795zł – oszczędzasz 505zł

DNA RECOVERY PEEL (45min).....................350zł
Wskazania: zaawansowane działanie anti-age,
reperujący uszkodzenia DNA | nie złuszcza, zabieg
całoroczny
2 zabiegi = 498zł – oszczędzasz 202zł
3 zabiegi = 717zł – oszczędzasz 333zł
5 zabiegów = 1095zł – oszczędzasz 505zł

FERULAC CLASSIC + VIT C (45min).............270zł
Zabieg bankietowy. Wskazania: obowiązkowy
zabieg na wielkie uroczystości. Nadaje skórze
blasku, wyrównuje koloryt, rozświetla i wygładza
2 zabiegi = 378zł – oszczędzasz 142zł
3 zabiegi = 537zł – oszczędzasz 243zł
5 zabiegów = 795zł – oszczędzasz 505zł

KAWASY – PEELINGI CHEMICZNE
SESDERMA

PRZEDŁUŻANIE I ZAGĘSZCZANIE WŁOSÓW
Założenie
włosy
Europejskie

Założenie
włosy
Słowiańskie
Premium

(za pasemko)

40 cm- 7zł
51 cm- 8zł
61 cm- 10 zł

Microringi/

40 cm- 6 zł
51 cm- 7 zł
61 cm- 9 zł

Zabieg 
Metody ↓

Pociąganie
WE i SP

Średnia rekomendowana
ilość włosów z podziałem wg
oczekiwanego efektu

(dodatkowe
pasemka liczone
jak przy
zakładaniu)

Usunięcie

40 cm- 9zł
51 cm- 10 zł
61 cm- 12 zł

4,50 zł

2,00 zł

Zagęszczanie (50-75 pasm)
Przedłużanie (100-125 pasm)
Przed.+Zag.(min. 150 pasm)

40 cm- 8 zł
51 cm- 9 zł
61 cm- 110 zł

3 zł

1zł

Zagęszczanie (50-75 pasm)
Przedłużanie (100-125 pasm)
Przed.+Zag.(min. 150 pasm)

SP – 5zł /
taśmę

SP– 2zł/
taśmę

Zagęszczanie (1opakowanie)
Przedłużanie (2 opakowania)
Przed.+Zag.(3 opakowania)

5,5

2,00 zł

Zagęszczanie (50-75 pasm)
Przedłużanie (100-125 pasm)
Przed.+Zag.(min. 150 Pasm)

Keratyna

(za pasemko)

Tape-on
Kanapkowa

S P– 800zł
opak.45cm
20 taśm = 10 kanapek

KERAWAX

40 cm- 8zł
51 cm- 9 zł
61 cm- 10 zł

40 cm- 10 zł
51 cm- 11 zł
61 cm- 13 zł

Zapraszamy serdecznie na bezpłatną konsultację podczas której dobierzemy odpowiednią
metodę, rodzaj włosów, ich długość oraz kolor.

RODZAJE WŁOSÓW
• WE - Włosy Europejskie – bardzo dobrej jakości włosy naturalne, ustandaryzowane
• SP - Włosy Słowiańskie premium – najwyższej jakości włosy naturalne, starannie
wyselekcjonowane, idealne dla Polek. Cenione za miękkość, połysk i gładką strukturę. Są jakościowo
porównywalne z włosami dziewiczymi, ale dostępne w większym zakresie kolorystycznym. Z reguły są
poddawane lekkiej obróbce
• Włosy Dziewicze – indywidualna wycena. Nigdy nie farbowane, zdrowe i lśniące. Z łuską włosową
zachowaną w 100%. Dobierane indywidualnie.
Koloryzacja włosów doczepionych – 150zł
Koloryzacja włosów klientki wg cennika Seemi hair & beauty
Uwaga: kołtuny nie są naturalnym zjawiskiem przy noszeniu włosów przedłużanych i są wynikiem nie
przestrzegania instrukcji do włosów przedłużanych, bądź też przenoszenia włosów. Rozczesywanie
takich włosów jest dodatkowo płatne.

*usługa dostępna w naszym drugim salonie
ul. Czerwone Maki 87, Kraków
tel. +48570151770
fb seemiruczaj
@ salon@seemi.pl
instagram: seemiruczaj

