
ÁR L I S T A

Manikűr

Manikűr - klasszikus (áztatással), kézápolással 1800,-Ft

Manikűr - francia (bőroldással), kézápolással 1800,-Ft

Japán manikűr - méhviaszos ápolással 1500,-Ft

Paraffinos kézápolás 1500,-Ft

Műköröm leszedése végleg, ápolással 3000,-Ft

Géllakkozás
“S” “M”

Sima lakkozás - “0”-ás - erősítés (clear) 2000,-Ft 2200,-Ft

Clear (3step) csillámmal 2600,-Ft 2800,-Ft

Francia géllakk (körömágyfedővel)      3000,-Ft      3200,-Ft

Géllakk teli körömre (2 színvariációval)      2800,-Ft      3000,-Ft

Géllakkozás félbe, ívbe, formába festése 2 színvariációval,
csillámmal (pl. csík)

     3000,-Ft      3200,-Ft

Műköröm - épített zselé
“S" “M"

Kocka, mandula - clear 4800,-Ft 5000,-Ft

Kocka, mandula - clear csillámmal 5000,-Ft 5200,-Ft

Kocka, mandula - francia körömágyhosszabbítóval 5400,-Ft 5600,-Ft

Kocka, mandula - színes zselével, géllakkal, egész köröm 
felületére

5300,-Ft 5500,-Ft

Kocka, mandula - színes zselével, géllakkal félbe, ívbe, formába 
festése 2 színvariációval, csillámmal (pl. csík)

5400,-Ft 5600,-Ft

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.   Vári Juliánna 
Az árváltoztatás jogát fenntartom.   06-20/465-6554 
  Kézápoló és Műkörömépítő



ÁR L I S T A

Műköröm - saját körömre
“S" “M"

Kocka, mandula - clear 4300,-Ft 4500,-Ft

Kocka, mandula - clear csillámmal 4500,-Ft 4700,-Ft

Kocka, mandula - francia körömágyhosszabbítóval 5000,-Ft 5200,-Ft

Kocka, mandula - színes zselével, géllakkal, egész köröm 
felületére

4800,-Ft 5000,-Ft

Kocka, mandula - színes zselével, géllakkal félbe, ívbe, formába 
festése 2 színvariálása, csillám

5000,-Ft 5200,-Ft

Easy off körömerősítés
“S" “M"

Natúr köröm - clear 2900,-Ft 3100,-Ft

Natúr köröm - clear csillámmal 3200,-Ft 3400,-Ft

Francia körömágyhosszabbítóval 3500,-Ft 3700,-Ft

Színes zselével, géllakkal, egész köröm felületére 3400,-Ft 3600,-Ft

Színes zselével, géllakkal félbe, ívbe, formába festése 2 
színvariálása, csillám

3500,-Ft 3700,-Ft

Oldás, reszelés

Géllakk oldása (ha újból géllakkozunk) 300,-Ft

Géllakk eltávolítása ápolással, manikűrrel 1600,-Ft

Zselés köröm végleges eltávolítása, ápolással 3000,-Ft

Eltört köröm pótlása - clear alapköröm - szolgáltatás közben 200,-Ft

Eltört köröm pótlása, építése, újbóli festése, díszítése 1000,-Ft

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.   Vári Juliánna 
Az árváltoztatás jogát fenntartom.   06-20/465-6554 
  Kézápoló és Műkörömépítő



ÁR L I S T A
Díszítés 

Csillám, kagyló, jégfólia, stb. (nagyságtól és mennyiségtől 
függően)

10-20-50,-Ft /köröm

Kagylólap Ft /köröm

Swarovski kő                              Ft/méret/db

Kövek               10-20-30,- Ft/méret/db

Matricák 50,-Ft /db

Akril - (minta bonyolultságától és nagyságától függően) 50-100-200-500,-Ft /köröm

Transzferfóliás díszítés (minta nagyságától függően)      50-100-200,-Ft /köröm

Moyra körömnyomda         50 Ft/köröm

Selyemszál                          100,-Ft/köröm                   

A köröm díszítésének árát - festést, transzferfóliázást, nyomdázást - akkor is ki kell fizetni - ha a 
vendégnek az általa választott minta nem tetszik és leveteti!

“Problémás köröm” egyéni elbírálás alapján történik, mindig az adott helyzettől függően - előre 
megbeszélve a vendéggel!

Rágott, hiányos köröm építése esetén a végösszeghez + 500,-Ft-ot számítok fel!                                     

Ha a vendég nem tud megjelenni a megbeszélt időpontban, akkor kérem, hogy mielőbb jelezze. Ez 
napokat jelent, nem órákat és perceket. Mindenkivel előfordul, hogy hirtelen közbejön valami, de 
mivel, általában 2 órát lefoglal a munkaidőből, ezért már másik vendéget nem áll módomban 

értesíteni, ezért kieső munkaidőről, kieső vendégről és kieső fizetésről beszélünk.
Viszont ha a vendég a megbeszélt időpontra értesítés nélkül nem jön el - nem számít, ha 2 óra 

múlva értesít erről - csak akkor adhatok új időpontot, ha az előző köröm árát kifizeti.

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.   Vári Juliánna 
Az árváltoztatás jogát fenntartom.   06-20/465-6554 
  Kézápoló és Műkörömépítő


