Zodp.vedúca: Anita Nopp, tel.: +421 949 458 440, 02/20 768 979, www.milna.sk
Adresa prevádzky: Rusovská cesta 36, vchod A, 85101 Bratislava – Petržalka

Cenník služieb

Ambulancia všeobecnej pedikúry
Ošetrujúci pedikéri:
Bianka Miháliková, Iveta Blahutová, Slávka Klímová, Zdenka Beránková, Miriam Dobrá
Prevádzková asistentka: Linda Danielová, tel. objednávky v pracovné dni od 9ej do 14ej hod.: +421 949 458 440

Medicinálna pedikúra základná


23,00 EUR

je vhodná pre ľudí s bežným typom chodidla, pre suchú pokožku, diabetikov, zarastené nechty
ošetrenie: medicínskym prístrojom najvyššej kvality, diamantové brúsky
obsahuje: dezinfekcia chodidla, úprava nechtov a okolia, odstránenie zrohovatenej pokožky, špeciálny krém podľa typu chodidla, púder
doba ošetrenia: cca 45- 60 min.

Medicinálna pedikúra „Pierko“


29,00 EUR

najvyhľadávanejšia služba nášho salónu: je vhodná pre klientov, ktorí si chcú dopriať ošetrenie v kombinácii s príjemným relaxom.
ošetrenie: medicínskym prístrojom najvyššej kvality, diamantové brúsky
obsahuje: viď. medicinálna pedikúra – základná,
navyše: krátka švédska masáž 10 min.
doba ošetrenia: cca 50 – 60 min.

Kombinovaná pedikúra základná


27,00 EUR

je vhodná pre ľudí s rozsiahlou hyperkeratózou (zrohovatenou kožou), zarastenými nechtami
ošetrenie: pedikérskymi nástrojmi, jednorazovými čepieľkami, medicínskym prístrojom najvyššej kvality, diamantové brúsky
obsahuje: viď. medicinálna pedikúra – základná,
navyše: kúpeľ chodidiel, odstránenie zhrubnutej kože pomocou pedikérskych nástrojov
doba ošetrenia: cca 60 min. - 75min.

Kombinovaná pedikúra s masážou
•
•

33,00 EUR

je vhodná pre ľudí s rozsiahlou hyperkeratózou (zhrubnutou kožou)
je určená pre klientov, ktorí si chcú dopriať najkvalitnejšie ošetrenie v kombinácii s najobľúbenenjšou švédskou masážou.
ošetrenie: pedikérskymi nástrojmi, jednorazovými čepieľkami, medicínskym prístrojom najvyššej kvality, diamantové brúsky
obsahuje: viď. kombinovaná pedikúra,
navyše: 10 min. švédska masáž
doba ošetrenia: cca 60 - 75 min.

Prontoman pedikúra



28,00 EUR

ide o špeciálny typ ošetrenia pomocou profesionálneho prípravku, efekt ošetrenia je unikátny!!!
je vhodná pre ľudí s rozsiahlou hyperkeratózou (zrohovatenou kožou), zarastenými nechtami, diabetikov
ošetrenie: medicínskym prístrojom najvyššej kvality, diamantové brúsky, pedikérske nástroje
obsahuje: viď. medicinálna pedikúra – základná, špeciálny aktivačný zábal
doba ošetrenia: cca 45 - 60 min

“NOPPredsa s láskou” pedikúra



Pedikúra s lakovaním – suchá/kombinovaná


31,00 EUR/35,00 EUR

je vhodná pre dámy, ktoré majú radi krásne upravené nechty. Pri tomto type služby využívame laky zn. CND Vinylux, ktoré zaručia trvácnu a nádhernú farbu lakovania po
dlhé týždne
ošetrenie +obsahuje: viď. Medicinálna pedikúra/Kombinovaná pedikúra
navyše: lakovanie systémom Vinylux (bez vytvrdzovania v UV lampe)
doba ošetrenia: cca 60-75 min

Gellack pedikúra – suchá/kombinovaná


45,00 EUR

(pokračovateľ obľúbenej pedikúry Aloe relax)
je vhodná pre všetkých ľudí, ktorí túžia po úniku od každodenných starostí a naozajstnom rozmaznaní
ošetrenie obsahuje: viď. kombinovaná pedikúra,
navyše: peeling chodidiel, zábalová maska na chodidlá, ½ hodinová švédska relaxačná masáž,
doba ošetrenia: cca 90 min.

38,00 EUR/42,00 EUR

je vhodná pre dámy, ktoré majú radi krásne upravené nechty. Pri tomto type služby využívame géllaky zn. CND Shellack alebo Q-lack, ktoré zaručia trvácnu a nádhernú
farbu lakovania po dlhé týždne
ošetrenie +obsahuje: viď. Medicinálna pedikúra,
navyše: lakovanie Shellack/Q-lack systémom (vytvrdzovanie v UV lampe)
doba ošetrenia: cca 75 min

Poplatok za neskoro stornovaný termín
(menej ako 24 hod. vrátane)

Poplatok za nedodržaný termín
(nedostavenie sa na termín)

15,00 EUR
100% percent z hodnoty objednanej služby

Ďalšie pedikérske úkony:
Konzultácia + poradenstvo 15 min.
Kontrola

5,00 EUR
5,00 EUR

Tampónovanie nechtu v rámci pedikúry/bez pedikúry

2,00 EUR/4,00 EUR

(aplikácia coppolina pod nechtový val, trvanie cca 5 min.)

Aplikácia špony

9,00 EUR

(účtuje sa len pri prvej aplikácii, resp. pri začatí opätovnej liečby, koncové fixovanie špeciálnym materiálom, trvanie cca 10-20 min. podľa typu špony)

Špona IMKOR / IMKOR Slim

12,00 EUR

(spôsob aplikácie: lepenie, materiál: umelá hmota s pamäťou, krajina pôvodu: Slovenská republika, cena za vyhotovený ks)

Špona PODOFIX

23,00 EUR

(spôsob aplikácie: lepenie + upevnenie strunou, materiál: umelá hmota a kov, krajina pôvodu: Nemecko 3TO GmbH, cena za ks)

Špona Combiped

25,00 EUR

(spôsob aplikácie: lepenie a hákovanie, materiál: um. hmota a kov, na jednostranne zarastený necht, krajina pôv.: Nemecko 3TO GmbH, cena za ks)

Špona 3TO /3TO bezniklová

43,00 EUR/47,00 EUR

(spôsob aplikácie: mechanické uchytenie, pozostáva z 3 častí, materiál: chirurgická pružná oceľ, krajina pôvodu: Nemecko, cena za vyhotovený ks)

Presun špony 3TO / odstránenie špony

12,00 EUR/6,00 EUR

(výmena strednej časti špony, čistenie a dezinfekcia špony, opätovná aplikácia, trvanie cca 15-20 min., cena platí za presun v rámci pedikúry, odstránenie aplikovanej špony na žiadosť
klienta, resp. pri prerušení alebo ukončení liečby )

Aplikácia Sulci protector

4,00 EUR

(osadenie umelohmotnej - silikónovej rúrky na okraj nechtu, len po čistení a predpríprave nechtu, trvanie cca 5 min.)

Čistenie a predpríprava nechtu v rámci pedikúry/mimo pedikúry

3,00 EUR/6,00 EUR

(odstránenie nečistôt nechtu, vyčistenie valu a predpríprava na ďalší zákrok , trvanie cca 10 - 15 min.)

Ošetrenie zarasteného nechtu v rámci pedikúry/ mimo pedikúry

7,00 EUR/10,00 EUR

(odstránenie zarastených častí nechtu, aplikácia protizápalového režimu, dezinfekcia, trvanie cca 10-30 min podľa závažnosti, cena platí v rámci pedikúry)

Výroba nechtovej protézy celkovej palec/digi 2,3,4,5

17,00 EUR /8,00 EUR

(výroba náhradnej nechtovej platničky na mieru, viac ako ¼ celkovej plochy nechtovej platničky, materiál: akrylový materiál, trvanie cca. 30 – 45min.)

Nechtová protetika čiastočná palec/digi 2,3,4,5

9,00 EUR/4,00 EUR

(výroba časti náhradnej nechtovej platničky na mieru, menej ako ¼ celkovej plochy nechtovej platničky, materiál: akrylový materiál, trvanie cca.15 – 20min.)

Ošetrenie zhrubnutého nechtu v rámci pedikúry / mimo pedikúry

3,50 EUR/7,00 EUR

(zbrúsenie nechtovej platničky, predpríprava pre dermatológa, trvanie cca 5-10 min.)

Ošetrenie kurieho oka v rámci pedikúry / mimo pedikúry

4,00 EUR/8,00 EUR

(frézovanie, dezinfekcia, zmäkčenie, podlepenie, cca 5-15min.)

Ošetrenie otlaku v rámci pedikúry / mimo pedikúry

5,00 EUR/10,00 EUR

(frézovanie, dezinfekcia, zmäkčenie, podlepenie, cca 5-15min.)

Odstránenie zrohovatenej pokožky medicinálne

17,00 EUR

(kompletné ošetrenie plosky nôh medicinálnym prístrojom, trvanie cca 20-30min.)

Odstránenie zrohovatenej pokožky kombinovane

21,00 EUR

(kompletné ošetrenie plosky nôh, kúpeľ, skalpelové ošetrenie, medicinálny prístroj, trvanie cca 30-40min.)

Strihanie a úprava nechtov kompl./čiastočné

17,00 EUR/9,00 EUR

(ošetrenie medicinálnym prístrojom, bez ošetrenia plosky nôh, strihanie nechtov, čistenie a ošetrenia nechtovej platničky ako aj jej okolia,čistenie nechtových valov trvanie cca 30 min.
- kompl., strihanie nechtov – čiast.)

Odlakovanie

5,00 EUR

(odstránenie laku špeciálnym odlakovačom, trvanie cca 10min.)

Odstránenie gellacku s následným nalakovaním/ bez nalakovania

5,00 EUR/8,00 EUR

(odstránenie špeciálnymi napustenými tampónmi, a/alebo zbrusovanie diamantovou brúskou, trvanie cca. 15 min.)

Lakovanie Vinylux / vlastný lak klienta

8,00 EUR

(lakovanie dlhotrvácnym lakom, trvanie cca 15 min., len po pedikúre, lakovanie vlastným lakom klienta)

Lakovanie Gellack

15,00 EUR

(lakovanie permanentným lakom, trvanie cca 30 min., len po pedikúre)

Masáž chodidiel 10 min./ 15min.

8,00 EUR/13,00 EUR

(uvoľňovacia masáž chodidiel, len po pedikúre mimo komb.ped. s masážou a “pierko”)

Dezinfekcia obuvi KLENZ (dezinfekcia obuvi mimo ošetrenia, NASA technológia, ozón a striebro, trvanie 8 min.)

1,00 EUR

