EUR
INTERNISTA, ĢIMENES ĀRSTA PAKALPOJUMI

LĀZERĶIRURĢIJA
Kondilomu likvidācija ar CO2 lāzeru
(1rajons)

Internista, ģimenes ārsta pirmreizēja konsultācija

33.00 €

Internista, ģimenes ārsta atkārtota konsultācija
ĀRSTA KONSULTĀCIJA

26.00 €

Hemangiomas likvidācija ar intensīvi pulsējošas
gaismas iekārtu (IPL) vai Nd:YAG 1064 nm
lāzeri (1 impulss)

50.00 €

Multiplu papillomu likvidācija
(1 seansa laikā): (1 rajons) – kakls*

Flebologa konsultācija

35.00 €

Multiplu papillomu likvidācija
(1 seansa laikā): (2 rajoni) – kakls, paduses*

Atkārtota flebologa konsultācija

29.00 €

Flebologa konsultācija ar duplekssonogrāfiju

42.00 €

Dietologa, ķermeņa kopšanas speciālista
konsultācija 45 min.
FLEBOLOGA PAKALPOJUMI

Putu skleroterapija USG kontrolē (neatkarīgi no
ampulu skaita)

115.00 €

Multiplu veidojumu (sīkiem fibro-epiteliālas
dabas veidojumu) likvidācija ar Er/CO2 (1
seansa laikā, 1 rajons) bez anestēzijas un
pārsēja

55.00100.00€
7.00 €
51.00-70.00 €
78.00110.00 €
70.00 €

8.00 €

0.40 €

Intensīvi pulsējošas gaismas iekārtas (IPL)
paplašinātiem asinsvadiem (1 impulss)

8.55 €

40.00 €

Virspusējo vēnu un kapilāru likvidēšanai ar
Nd:YAG 1064nm lāzeri (1 impulss)

5.00 €

Dietologa konsultācija
Vielmaiņas monitorings
PLASTIKAS ĶIRURGA PAKALPOJUMI

50.00 €

Plastikas ķirurga pirmreizēja konsultācija

30.00 €

Plastikas ķirurga atkārtota konsultācija
ESTĒTISKĀS DERMATOLOĢIJAS PAKALPOJUMI

25.00 €

Dr. med. M. Rones-Kupferes pirmreizēja
konsultācija

44.00 €

45.00€

Katra nākamā ampula

31.00 €

Termokoagulācija (1 impulss)
DIETOLOGA PAKALPOJUMI

Dr.med. M. Rones-Kupferes
atkārtota konsultācija

36.00 €

Dermatologa pirmreizēja konsultācija

38.00 €

Dermatologa atkārtota konsultācija

28.00€

Dermatologa konsultācija
par pinnēm līdz 18 gadiem

28.50 €

Atkārtota dermatologa konsultācija
par pinnēm līdz 18 gadiem

21.50 €

Dermatologa konsultācija
bērniem līdz 12 gadiem
Recepšu izrakstīšana,
izrakstu izsniegšana, analīžu rezultāti

Ādas jaunveidojuma likvidācija ar Er/CO2 lāzeri,
neieskaitot anestēzijas, pārsēja un histoloģijas
izmeklēšanas izmaksas*

85.00 €

Acu zonas ādas atjaunošana ar NIR XL Alma

140.00 €

Pieres zonas ādas atjaunošana (cena tiek
aprēķināta atkarībā no apstrādājamās virsmas
laukuma )

110.00120.00 €

21.50 €

Sejas ovāla/vaigu ādas atjaunošana (cenu
aprēķina atkarībā no apstrādājamās virsmas
laukuma)

7.50 €

Trihologa pirmreizēja konsultācija

38.00 €

Trihologa atkārtota konsultācija

28.00 €

Matu izkrišanas ārstēšana un atveseļošana,
pielietojot lāzerķiveri 30min.

10.00 €

Novecošanās problēmu novēršana, ādas
stāvokļa uzlabošana ar iPIXEL ERBI
XL (1 zona- acis, piere, virslūpa) (bez
anestēzijas un pārsēja izmaksām, bez PRP
ievadīšanas) (cenu aprēķina atkarībā no
apstrādājamās virsmas laukuma)
MANIPULĀCIJAS

160.00220.00 €

Elektrokoagulācija (vienam veidojumam, bez
anestēzijas cenas) atkarībā no lokalizācijas un
izmēra
Ādas un nagu nokasījumu, uztriepju noņemšana, analīzes noņemšana citolo-ģiskai
izmeklēšanai (bez analīzes cenas)
Optiskā dermoskopija 1 veidojumam

35.00-40.00 €

No 15 €
Lāzerprocedūra tetovējumu un pigmenta
laukumu likvidēšanai (Q Switch)
(1 kvadrātcentimetrs) (cenu aprēķina atkarībā no
lokalizācijas, tetovējuma/ pigmenta
izcelsmes un krāsas)
LĀZERPROCEDŪRAS AR ALMA LASERS HARMONY®xl
Aknes terapija ar ACNE CLEAR XL Alma (1
seanss)

320.00340.00 €

Izmeklēšana Wood’ a gaismā

Rētu slīpēšana ar Erbija lāzeri
bez anestēzijas un pārsēja 1 cm2

Putu skleroterapija (1 ampula)

Novecošanās problēmu novēršana, ādas
stāvokļa uzlabošana ar iPIXEL ERBI XL
(1 zona- seja, kakls) (bez anestēzijas un pārsēja
izmaksām, bez PRP ievadīšanas) (cenu
aprēķina atkarībā no apstrādājamās virsmas
laukuma)

7.15 €
12.00 €

7.50 €

12.00 €

Optiskā dermoskopija katram nākamajam
veidojumam

7.00 €

Siaskopija (ādas jaunveidojumu kompju-terizēta
spektrāla analīze) 1 veidojumam

15.00€

Siaskopija katram nākamajam veidojumam
Materiāla noņemšana histoloģiskai izmeklēšanai
Termokoagulācija (1 impulss)
Trihogramma
Sebometrija, hidratācijas noteikšana

9.00 €
11.50 €
5.00 €
12.00 €
9.00 €

Comedo ekstrakcija (1 seanss)

15.00 €

Melanīna diagnostika

12.00 €

Asins analīžu noņemšana

7.00 €

Ārstniecisko vielu aplikācija

8.50 €

200.00220.00 €

Anestezējošo vielu aplikācija vienam veido jumam (ieskaitot medikamenta cenu Cr.EMLA)

7.50 €

Sejas atjaunošana, krunciņu izlīdzināšana ar
CLEAR LIFT XL (1zona- acis, piere)

140.00 €

Anestezējošo vielu aplikācija vienai zonai - acis,
piere**

15.00-20.00 €

Anestezējošo vielu aplikācija sejai**

30.00-50.00 €

Sejas atjaunošana, krunciņu izlīdzināšana ar
CLEAR LIFT XL (kakla zona ) (cenu
aprēķina atkarībā no apstrādājamās virsmas
laukuma)

200.00220.00 €

Novecošanās problēmu novēršana, ādas
stāvokļa uzlabošana ar iPIXEL ERBI XL
(seja, kakls ar PRP ievadīšanu)

440.00 €

Kenaloga injekcija rētu likvidēšanai (1injekc.)
Kenologa injekcija rētu likvidēšanai (2 un
vairākas injekc.)
Ādas jaunveidojumu ekscīzija bez anestēzijas,
pārsēja un histoloģijas izmeklēšanas izmaksām*

15.00 €
30.00–60.00 €
100.00140.00 €
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LĀZEREPILĀCIJA

ĀDAS ATJAUNOŠANA

INVAZĪVĀ DERMATOLOĢIJA
8.00 €

Pārsējs (1 vienība)
bez medikamentu cenas

7.00- 13.00 €

Lāzerepilācija virslūpai*

32.00- 40.00 €

Punch vai shave biopsija

40.00 €

Lāzerepilācija zoda*

40.00- 50.00 €

Punch vai shave biopsija ligatūru

Lāzerepilācija padusēm *

75.00- 90.00 €

Kiretāža vienam veidojumam

Ieaugušu matiņu likvidēšana ar Aleksandrīta
lāzeri (1 impuls)

Vienas zonas ( pieres, mutes – deguna,
plaukstas mugurējās virsmas - līdz plaukstas
locītavai) rejuvenācija (Fraxel procedūra) bez
anestēzijas

220.55 €

Acu zonas rejuvenācija (Fraxel procedūra) bez
anestēzijas

195.00 €

Visas sejas rejuvenācija (Fraxel procedūra) ar
anestēziju

640.00 €

Lāzerepilācija bikini zonai*

90.00130.00 €

Ekscīzijas biopsija bez histoloģiskas
izmeklēšanas

Kakla vai dekoltē zonas, vai roku - no plaukstas
līdz elkoņa locītavai rejuvenācija (Fraxel
procedūra) ar anestēziju

430.00 €

Lāzerepilācija rokām*

90.00120.00 €

Naga ablācija

Fotorejuvenācija ar intensīvi pulsējošas gaismas
iekārtu (IPL) (seja vai kakls, dekoltē) bez
anestēzijas un pārsēja izmaksām**

Lāzerepilācija apakšstilbiem*
100.00130.00 €

150.00235.00 €

Naga malas un saknes rezekcija
(naga plastika) vienam pirkstam

Lāzerepilācija augšstilbiem*

280.00310.00 €

Šuvju noņemšana

Ārstnieciskais pīlings ENERPEEL
1 procedūra
Sejas ādas atjaunošana ar Elos SRA sistēmu*

60.00 €
200.00250.00 €

Kakla ādas atjaunošana ar Elos SRA sistēmu*

200.00230.00 €

Vaigu ādas atjaunošana ar Elos SRA sistēmu*

110.00130.00 €

Sejas ovāla atjaunošana ar Elos Sublime
sistēmu*
Individuālais fokusētais ELOS sistēmas uzgalis

200.00250.00 €
65.50 €

Sejas atjaunošana, krunciņu izlīdzināšana ar
kombinēto RF un Frakcionēto sistēmu vienai
zonai*

150.00170.00 €

Sejas atjaunošana, krunciņu izlīdzināšana ar
kombinēto RF un Frakcionēto sistēmu sejai

280.00320.00 €

Sejas atjaunošana, krunciņu izlīdzināšana ar
kombinēto RF un Frakcionēto sistēmu kaklam
BIOREVITALIZĀCIJA

170.00210.00 €

Juvederm Hydrate (1 ampula) bez anestēzijas

219.00 €

Surgiderm18 (1 ampula) bez anestēzijas

210.00 €

Surgiderm30 (1 ampula) bez anestēzijas

225.00 €

Surgiderm24XP (1 ampula) bez anestēzijas

235.00 €

Surgiderm30XP (1 ampula) bez anestēzijas

245.00 €

Surgilift plus (1 ampula) bez anestēzijas

176.00 €

Surgilips (1 ampula) bez anestēzijas

185.00 €

INJEKCIJAS - PRP INJEKCIJAS
Trombocītiem bagātas plazmas (PRP) injekcijas
PILDVIELAS

no 284.57 €

Juvederm Ultra 2 (1 ampula) bez anestēzijas

220.00 €

Juvederm Ultra 3 (1 ampula) bez anestēzijas

275.00 €

Juvederm Ultra 4 (1 ampula) bez anestēzijas

325.00 €

Juvederm Ultra Smile (1 ampula) bez
anestēzijas

230.00 €

Juvederm Voluma (1 ampula) bez anestēzijas

360.00 €

Juvederm Volbella (1 ampula) bez anestēzijas

345.00 €

Juvederm Volift (1 ampula) bez anestēzijas
BOTULĪNA INJEKCIJAS

360.00 €

Dysport/ Vistabel injekcijas vienai padusei*

200.00230.00 €

Dysport/ Vistabel injekcijas vertikālām krunkām
pierē*

170.00 €

Dysport/ Vistabel injekcijas
horizontālām krunkām pierē*

260.00285.00€

Dysport/ Vistabel injekcijas vārnu kājiņām un
smieklu krunciņām*

200.00225.00 €

Dysport/ Vistabel injekcijas
pieres zonai

230.00 €

Dysport/ Vistabel (1 ampula)
RF TERAPIJA SVĪŠANAS MAZINĀŠANAI

346.00 €

Pretsvīšanas terapija, pielietojot Alma SweatX
radiofrekvences (RF) tehnoloģiju. (1 procedūra,
abām padusēm)

Katra nākamā naga ablācija

50.00 €
15.00- 45.00 €
114.00 €
43.00 €
9.00 €
50.00 €
5.00 €

Intrakutāna anestēzija vienam veidojumam,
ieskaitot medikamenta cenu
REHABILITĀCIJAS NODAĻAS PAKALPOJUMI

14. 50 €

Fizioterapeita konsultācija
(apskate+diagnostika). 30 min.

23.00 €

Fizioterapeita konsultācija (apskate +
diagnostika + individuālu vingrinājumu
kompleksa izstrāde). 60 min.

33.00 €

Ārstnieciskā vingrošana, pielietojot Terapi
Master aprīkojumu. 45 min.

23.00 €

Manuālās terapijas korekcija līdz 30 min.

28.00 €

Manuālās terapijas korekcija +
vingrošana. 60 min.

45.00 €

Funkcionālā diagnostika, izmantojot lietišķās
kinezioloģijas metodi. 30 min.

30.00 €

Medicīniskā teipošana. 20 - 30 min.

16.00 €

Limfātiskā teipošana. 30 - 45 min.

24.00 €

Medicīniskā teipošana. 10 -15 min.
Ārstnieciskā vingrošana individuāli 60 min.
Fizikālā procedūra, pielietojot lāzeri.
Kraniosakrālā osteopātija 1h

9.00 €
32.00 €
11.00 €
45.00-50.00 €

70.00 €
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MASĀŽAS
Vispārējā masāža. 60- 80 min.
Vispārējā limfodrenāža. 60- 80 min.

42.00- 49.00 €
35.00- 42.00 €

Procedūra ar VelaShape II ELOS tehnoloģiju
vēders un sāni 90min

95.00 €

Procedūra ar VelaShape II ELOS tehnoloģiju +
kavitācija vienai zonai 90min

80.00 €

Muguras masāža. 30 min.

21.00 €

Krūšu kurvja masāža. 30 min.

19.00 €

Procedūra ar VelaShape III ELOS 60- 90 min.

Kakla - krūšu daļas masāža

16.00 €

95.00150.00 €

Apkakles zonas un plecu locītavas masāža.

16.00 €

Kermeņa procedūra, izmantojot unipolāro un
bipolāro RF (Alma Accent) 60 min.

80.00 €

Abu kāju un muguras masāža. 60 min

39.00 €

Abu kāju masāža jostas-krustu masāža. 45 min.

30.00 €

Ķermeņa tauku skaldīšanas procedūra ar Ultra
Shape Power 1 lokālai vienībai

Verto masāža. 60 min.

38.00 €

Verto masāža + aļģu ietīšana

50.00 €

Mezoporācija ķermenim, pielietojot TMT sistēmu
un mesoestetic kosmētiku. 60 min.

Zemūdens masāža

35.00 €

Zemūdens masāža + THALLASO terapija
(pīlings + aļģes)
ĶERMEŅA PROCEDŪRAS

70.00 €

Sejas ādas diagnostika ar Life Viz app

40.00 €

70.00 €

Sejas procedūra, izmantojot unipolāro un
bipolāro RF (Alma Accent) (visa seja) 60 min.

80.00 €

80.0090.00 €

Sejas procedūra, izmantojot unipolāro un
bipolāro RF (Alma Accent) (seja, kakls) 90 min.

100.00 €

Mezoterapija ķermenim, pielietojot Mesoestetic
kosmētiku un speciālu injekciju pistoli.

80.00130.00 €

Sejas procedūra, izmantojot unipolāro un
bipolāro RF (Alma Accent) (viena zona) 30 min.

50.00 €

Karboksiterapija ķermenim (atkarībā no zonas).

30.0080.00 €
130.00 €

36.00 €

Mehāniskā limfodrenāža (kājas, vēders)

26.00 €

Turku masāža

Mehāniskā limfodrenāža ar ārsta nosūtījumu
(kājas, vēders)

21.00 €

Pēdu refleksoloģija. 40 – 60 min.

Mehāniskā limfodrenāža (visam ķermenim)

30.00 €

Mehāniskā limfodrenāža ar ārsta nosūtījumu
(visam ķermenim)

23.00 €

Kavitācija- transdermālā lipoultraskaņa

50.00 €

Ultraskaņa

15.00 €

Vakuummasāža krūtīm

28.50 €

Ķermeņa ietīšana (kājas)

30.00 €

Ķermeņa ietīšana (kājas un vēders )

40.00 €

Ķermeņa ietīšana (kājas) + mehāniskā
limfodrenāža

46.00 €

Fisiotherm slimsystem (termobandāžas)

25.00 €

Aļģu, dūņu, mālu un dubļu aplikācijas (kājas,
gurni, vēders)

28.50- 36.00 €

Aļģu, dūņu, mālu un dubļu aplikācijas
(viss ķermenis)

50.00 €

Pretstriju terapija ar AHA

50.00 €

Infrasystem Siluette (IF stari + lipolīze)

25.00 €

Celluactive mulyienergy (lipolīze + ultraskaņa)

25.00 €

Procedūra ar VelaShape II ELOS tehnoloģiju
vienai zonai 60min

70.00 €

50.00 €
450.00 €

Impedansiometrijas tests.

35.60 €

Ajūrvēdas procedūra- Kalari Marma 1h
10 dienu Detox procedūru programma
SEJAS PROCEDŪRAS

ķermeņa procedūra ar Alma RF+Alma Soprano
1h
SPA ĶERMEŅA PROCEDŪRAS

Krūšu kopšanas procedūras

55.00 €
280.00 €

30.00 €

25.50- 50.00 €

55.00 €

Ajūrvēdas procedūra- Pinda Swedana 1 h
6 dienu Detox procedūru programma

Ķermeņa problēmzonu diagnostika. 30 min.

Vakuummasāža. 20-60 min.

Ajūrvēdas procedūra- Agni Potili1 h 55 Eur

50.00 €
25.00- 30.00 €

Sāls masāža. 60 min.

37.00 €

Masāža ar šokolādi. 75 min.

50.00 €

Masāža ar siltajiem akmeņiem. 75 min.

50.00 €

Masāža ar medu. 45 min.

45.00 €

Relaksējošā aromterapijas masāža. 75 min.

50.00 €

Lulur eksotiskā procedūra ķermenim, izmantojot
kosmētisko jogurtu. 75 min.

50.00 €

Masāža ar karalisko bambusu. 75 min.

50.00 €

Relaksējošā SPA kūre. 90 min.

75.00 €

Masāža ar griķu sainīšiem. 75. min.

50.00 €

Čampi masāža. 60 min.

40.00 €

Masāža ar koka akmeņiem. 75 min.

50.00 €

Sanshui SPA masāža ar pindām.120 min.

75.00 €

GMT BEAUTY Body Concept SPA procedūra.
60 min.

45.00 €

GMT BEAUTY Body Concept
SPA procedūra. 180 min.
AJŪRVĒDAS PROCEDŪRAS

150.00 €

Ajūrvēdas procedūra- Abhajanga 1h

50.00 €

Ajūrvēdas procedūra- Udwarthanam 1h

60.00 €

Ajūrvēdas procedūra- Abhajanga_Dhara
1h 45 min

85.00 €

Konsultācija par sejas ādas kopšanu. 30 min.

14.30 €

Sejas procedūra izmantojot vakuumu vai
radiofrekvenci ( 60min)

50.00 €

Sejas procedūra, izmantojot Vela Shape III Elos
tehnoloģiju (zods, dekoltē) 60 min.

90.00 €

Sejas procedūra, pielietojot Alma Soprano
lāzertehnoloģiju 60 min.
SEJAS PROCEDŪRAS AR BIODROGA KOSMĒTKU

80.00 €

SPLENDID BAMBOO - atjaunojoša procedūra,
pielietojot kaviāra un pūķa augļu ekstraktus un
bambusa nūjiņu masāžu 70min

55.00 €

FIRMING CELL- nostiprinoša procedūra,
pielietojot cilmes šūnu ekstraktu un bambusa
nūjiņu masāžu 70min.
SEJAS PROCEDŪRAS AR GUINOT KOSMĒTIKU

55.00 €

HYDRADERMIE - dziļi attīroša, mitrinoša
procedūra. Aparātu metodikas un manuālās
tehnikas apvienojums. 60min.

53.00 €

HYDRADERMIE LIFT - liftinga, sejas ovālu
uzlabojoša procedūra. Aparātu metodikas un
manuālās tehnikas apvienojums. 60min.

53.00 €

AROMATIC - fitoaromterapijas procedūra
mirdzošai un veselīgai sejas ādai. 60min.

43.00 €

LIFTOSOME - procedūra ar ādu nostiprinošu un
tonizējošu efektu. 60 min.

47.00 €

BEAUTE NEUVE - pīlinga procedūra gludākai
sejas ādai. 60 min.

47.00 €

GUINOT AGE SUMMUM- ādas novecošanās
pazīmju novēršanai 60 min.

70.00 €
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SEJAS PROCEDŪRAS AR ESTHEDERM KOSMĒTIKU

PARAFĪNA PROCEDŪRAS

BIODERMA

Esthelift procedūra

80.00 €

Oxy - peeling procedūra

50.00 €

Ciclo procedūra

70.00 €

VAKSĀCIJA

Repair procedūra

60.00 €

Vaksācija sejai

4.30-11.50 €

White procedūra

60.00 €

Vaksācija paduses

4.30-10.00 €

Hyaluronic procedūra

60.00 €

Vaksācija rokas

Propolis procedūra

60.00 €

Vaksācija bikini (dziļais, figurālais)

14.30- 43.00 €

Spirulina procedūra

60.00 €

Vaksācija kājas apakšstilbi

11.40- 14.30 €

Coconut procedūra 60 min.
SEJAS PROCEDŪRAS AR DERMASTIR MASKU

60.00 €

Vaksācija kājas visā garumā

20.00- 30.00 €
14.30-22.00 €

Hialuronskābes procedūra 60 min.

50.00 €

Vaksācija mugura
PEDIKĪRS

Biocelulārā procedūra 60 min.

50.00 €

Ārstnieciskais pedikīrs

Dermastir maska pēc lāzerprocedūras
GMT SEJAS MASKAS

20.00 €

Nagu apstrāde ar lāzeru sēnīšu infekciju
gadījuma (abu kāju nagu apstrāde)

129.00 €

Atjaunojoša šokolādes maska 30. min.

21.35 €

15.00 €

Tonizējoša maska. 30 min.

21.35 €

Nagu apstrāde ar lāzeru sēnīšu infekciju
gadījumā (viena naga apstrāde)

Atjaunojoša aļģu maska. 30 min.
SEJAS PROCEDŪRAS AR NATINUEL KOSMĒTIKU

21.35 €

Nagu apstrāde ar lāzeru sēnīšu infekciju
gadījuma (kajas īkšķa nagu apstrāde)

Kombinētais ķīmiskais pīlings

45.55 €

Interaktīva procedūra

Matricium (1 ampula)

2.70 €

8.55- 14.30 €

35.00 €

Parafīna vanniņa rokām ar SPA masku un
skrubi

12.10 €

Parafīna vanniņa elkoņiem ar SPA masku un
skrubi

12.10 €

Parafīna vanniņa rokām un elkoņiem
ar SPA masku un skrubi
MANIKĪRS

17.10 €

Klasiskais manikīrs

14.25 €

Klasiskais manikīrs vīrietim (ar nagu pulēšanu)

11.40 €

Sausais manikīrs

11.40 €

SPA manikīrs

14.25 €

Franču manikīrs

17.10 €

Nagu lakošana / Franču nagu lakošana

8.50-10.00 €

Nagu dizains (1nags)

1.45 €

Nagu lakas noņemšana

1.45 €

Viena naga salīmēšana

2.85 €

22.00 €

Nagu struktūras uzlabošana ar barojošu pīlinga
masku

4.30 €

Naga rekonstrukcija ar ārstniecisko gēlu

12.00 €

Nagu pulēšana

5.70 €

Sausais pedikīrs

26.00 €

Nagu dizains

8.00 €

48.40 €

Sausais pedikīrs ar lakošanu

29.00 €

Gēla nagu uzlikšana

43.00 €

Mandeļpīlings

43.00 €

Franču pedikīrs

31.50 €

Gēla nagu uzlikšana franču versijā

45.00 €

Polipīlings

45.60 €

SPA pedikīrs

36.00 €

Gēla nagu profilakse

36.00 €

Acnepīlings

45.60 €

Viena ieauguša naga korekcija

8.55 €
8.55 €

Gēla nagu profilakse franču versijā
GELISH

38.70 €

Viena sēnītes inficēta naga apstrāde

40.00 €
Natinuel procedūra
SEJAS PROCEDŪRAS AR MESOESTETIC KOSMĒTIKU

Vienas varžacs apstrāde

11.50 €

Gelish lakas noņemšana

10.00 €

Procedūra ar C vitamīnu. 60- 75 min.

60.00-70.00 €

Ekspress pedikīrs (kāju nagu apstrāde)

17.10 €

Gelish franču lakojums

17.10 €

Kolagēna 360 procedūra. 60- 75 min.

60.00-70.00 €

Dabīgo kāju nagu nostiprināšana ar gēlu

28.50 €

Gelish lakas uzklāšana roku nagiem

14.30 €

DNS procedūra. 60- 75 min.

60.00-70.00 €

Gelish lakas noņemšana un uzklāšana

21.35 €

60.00-70.00 €

Dabīgo kāju nagu nostiprināšana ar gēlu
(profilakse)

28.50 €

Procedūra ar cilmes šūnām. 60- 75 min.

Gelish lakas noņemšana, uzklāšana un manikīrs

28.50 €

Ķīmiskie pīlingi. 60 min.

50.00-65.00 €

Franču pedikīrs ar gēlu uz dabīgiem nagiem

40.00 €

Gelish lakas noņemšana un manikīrs

14.25 €

Franču pedikīrs (profilakse)

31.50 €

Gelsish laka un manikīrs

21.35 €

Gelish franču lakojums un manikīrs

24.20 €

Gelish lakas uzklāšana kāju nagiem

14.25 €

Gelish lakas uzklāšana kāju nagiem un pedikīrs

31.30 €

Gelsih lakas noņemšana un pedikīrs

30.00 €

Gelish lakas noņemšana un uzklāšana un
pedikīrs

35.60 €

Mezoporācija sejai, pielietojot TMT sistēmu 60
min.

80.00130.00 €

Cosmelan® depigmentācijas procedūra.

275.00 €

Karboksiterapija sejai (atkarībā no zonas).

30.0080.00 €

MEZOTERAPIJA
Mezoterapija Filorga (1 flak.)
Mezoterapija sejai pielietojot Mesoestetic
kosmētiku un speciālu injekciju pistoli.
Mezoterapija galvai ar Mesoestetic

115.00 €
No 60.00 €

GEWOHL nail repair gēla
uzklāšana vienam nagam

7.15 €

Apavu dezinfekcija (viens pāris)

3.95 €

Kāju nagu lakošana

10.00 €

135.00 €
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FRIZĒTAVA SIEVIETĒM

SKAISTUMKOPŠANA
Ausu caurduršana

15.00 €

FRIZĒTAVA VĪRIEŠIEM

Griešana, veidošana

21.50-31.30 €

Matu griešana, veidošana

Uzacu formas korekcija

5.00 €

Veidošana

15.65- 24.20 €

Veidošana

Uzacu korekcija un krāsošana

8.00 €

Vakara frizūra

25.65- 30.00 €

Matu krāsošana, balināšana

Uzacu krāsošana

6.00 €

Matu krāsošana

28.50- 43.00 €

Bārdas korekcija

Skropstu krāsošana

7.00 €

Šķipsnu krāsošana

35.60- 50.00 €

Ūsu korekcija

28.60 €

Dienas make up

21.50 €

Matu sakņu krāsošana

Vakara make up

33.00 €

Krāsošana ar iepriekšēju balināšanu

43.00- 65.00 €

Līgavas make up
PERMANENTAIS MAKE UP

28.50 €

Akvareļkrāsošana

43.00- 65.00 €

Konsultācija

14.25 €

Ponijs

8.55 €

SPA procedūra matiem 1h.

No 35.00 €
No 15.00 €

Uzacis

215.00 €

Ārstnieciskā galvas masāža 30 min.

Lūpu kontūras ar aizpildīšanu

285.00 €

Lūpu kontūras ar ēnām

215.00 €

Konsultācija par galvas ādas un matu
problēmām 30 min.

Kontūras augšējiem plakstiņiem

130.00 €

Vizuālā tēla veidošana 30 min.

Kontūras apakšējiem plakstiņiem

100.00 €

Matu griezums ar karstajām šķērēm

No 25.00 €

Plaksta līnijas piepildīšana, palielināšana

100.00 €

Matu laminēšana 1 h 30 min.

No 30.00 €

71.20 €

Matu pieaudzēšana 1šķipsna

1.00 €

Matu profilakse pieaudzētiem matiem 1 šķipsna

0.50 €

Korekcija

Pieaudzēto matu noņemšana

Bārdas + ūsu korekcija

17.10- 21.35 €
8.55 €
28.50- 36.00 €
8.55 €
8.55 €
12.85 €

* Cena tiek aprēķināta atkarībā no apstrādājamā virsmas
laukuma
** Cena tiek aprēķināta ieskaitot medikamenta cenu Cr.EMLA
un atkarībā no apstrādājamā virsmas laukuma

20.00 €
15.00 €

No 20.00 €
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