
Прайс-лист Mani&Pedi
Витончений манікюр і педикюр в XOXO BODY & MIND знову приносять ознаки цілісної
концепції, де доглянуті руки і ноги є лише початком наших процедур. Зневоднення ніг під
час педикюру та омолоджуюча голчаста терапія тильної сторони кистей – це лише
невеликий сюрприз на шляху до доглянутої, здорової, ніжної шкіри. Як вишенька на торті,
доглянемо й Ваші нігті. Ласкаво просимо у світ найкращих процедур!

XOXO
ПЕДІ

ЕФІРНИЙ ПЕДІ
Ми на ногах цілий день, тому вони повинні бути не тільки красивими, але й здоровими. Після
пережитого досвіду на нашому педикюрі, Ви точно станете з тої ноги.
Ванночка для ніг з ефірною олією, педикюр скальпелем/пемзою, обробка та укорочення
нігтів, чистка та полірування нігтів, пілінг ніг, обгортання ніг з ефірною олією, живильний лак
для нігтів з ВВ крем-лаком/полірування нігтів японською пастою.

60 хв. 58,00 €

Антиоксидантний педикюр з орегано Malinna
Під час педикюру Malinna Ви позбавитесь від ороговілої шкіри, отримаєте протигрибковий і
антибактеріальний масаж стоп з використанням висококонцентрованої косметики, пілінг
шавлією, обгортання з орегано та красиві відполіровані нігті за допомогою замши і пасти, що
містить бджолине маточне молочко.

60 хв. 60,00 €

ЕФІРНИЙ ПЕДІ & гель-лак
Ми на ногах цілий день, тому вони повинні бути не тільки красивими, але й здоровими. Після
пережитого досвіду на нашому педикюрі, Ви точно станете з тої ноги.
Ванночка для ніг з ефірним маслом, педикюр скальпелем/пемзою, обробка та укорочення
нігтів, очищення та полірування нігтів, пілінг ніг, обгортання з ефірною олією, нанесення
гель-лаку. (зняття старого гель-лаку - за додаткову плату)

90 хв. 69,50 €

Антиоксидантний педикюр з орегано Malinna і гель-лак
Під час педикюру Malinna Ви позбавитесь від ороговілої шкіри, отримаєте протигрибковий і
антибактеріальний масаж стоп з використанням висококонцентрованої косметики, пілінг
шавлією, обгортання з орегано та нанесення гель-лаку.

90 хв. 69,50 €

Парафінове обгортання 9,00 €



XOXO
МАНІ

ЕФІРНИЙ МАНІ
Включає пілінг рук зернятами з AHA кислотами, обробку та посування кутикули, полірування
нігтів, укорочення та коригування форми, живильне обгортання рук з ефірною олією під час
всього манікюру, живильний ВВ крем-лак або 3-шарове фарбування, змащування кутикули
олійкою і нанесення крему для рук із розслаблюючим ароматом Tranquillity.
У кінці, склянка води з багатою краплею ефірної олії, що подвоїть її корисний вплив на наш
організм.

60 хв. 26,50 €

MALINNA МАНІ
Лавандовий антиоксидантний манікюр Malinna

Пілінг з ефірними оліями троянди та кави очищає шкіру рук та робить її сяючою, лавандове
обгортання заспокоює та зволожує напружену шкіру рук. Насамкінець, ми корегуємо форму
та поліруємо нігті японською пастою та замшою, таким чином запобігаючи розслоєння та
забезпечуючи водостійкість!

60 хв. 33,00 €

ЕФІРНИЙ МАНІ - КЕДР & гель-лак / УФ-гель
Він включає пілінг рук зернятами з AHA кислотами, обробку та посування кутикул,
полірування нігтів, укорочення та коригування форми, живильне обгортання рук з ефірною
олією під час всього манікюру, нанесення гель-лаку, змащування кутикули олійкою та
нанесення крему для рук із заспокійливим ароматом Tranquillity.
У кінці, склянка води з багатою краплею ефірної олії, що подвоїть її корисний вплив на наш
організм.

90 хв. 45,00 €

Антиоксидантний манікюр з лавандою Malinna і гель лак / УФ-гель з Пілінг з
ефірними оліями троянди та кави очищає шкіру рук та робить її сяючою, лавандове
обгортання заспокоює та зволожує напружену шкіру рук. На завершення ми нанесемо на
нігті обраний Вами гель-лак, обробимо кутикулу олійкою і нанесемо на руки крем Malinna
rose cream.

90 хв. 52,00 €

Парафінове обгортання 9,00 €


