CENIK

MASAŽA
PONUDBA
KLASIČNA MASAŽA Z NEVTRAL OLJEM – CELA (60 MIN.)
Je masaža celega telesa. Je najbolj naravna metoda zdravljenja in
ohranjanja zdravja. Pri masaži se uporablja nevtralno olje. Vključuje:
masažo hrbta, masažo nog zadaj, masažo nog spredaj, masažo rok in
masažo obraza.
KLASIČNA MASAŽA Z NEVTRAL OLJEM – CELA (70 MIN.)
Je masaža celega telesa. Pri masaži se uporablja nevtralno olje. Vključuje:
masažo hrbta, masažo nog zadaj, masažo nog spredaj, masažo rok in
masažo obraza.
KLASIČNA MASAŽA Z AROMA OLJI – CELA (60 MIN.)
Je masaža celotnega telesa z aroma olji.
PROTIBOLEČINSKA MASAŽA – DELNA (40 MIN.)
Je močnejša masaža polovice telesa hrbta/ nog z nevtral oljem. Vključuje
tudi 1x protibolečinski ultrazvok + nanos grelnega/ hladilnega gela
PROTIBOLEČINSKA MASAŽA TELESA – CELA (60 MIN.)
Je masaža celega telesa z aroma olji + nanos grelnega/ hladilnega gela
PROTIBOLEČINSKA MASAŽA – CELA (70 MIN.)
Močnejša masaža celega telesa z aroma olji. Vključuje tudi 1x
protibolečinski ultrazvok + nanos grelnega/ hladilnega gela
ŠPORTNA MASAŽA S TOPLIMI AROMA OLJI – CELA (60 MIN.)
Močnejša masaža celega telesa, prilagojena vsakemu športniku posebej.
Uporablja se šentjanževo olje.
ŠPORTNA MASAŽA CELEGA TELESA – NEVTRAL OLJE (70 MIN.)
Močnejša masaža celega telesa, prilagojena vsakemu športniku posebej. Pri
masaži se uporablja se nevtralno olje.
ŠPORTNA MASAŽA CELEGA TELESA Z AROMA OLJI (60 MIN)
Močnejša masaža celega telesa, prilagojena vsakemu športniku posebej.
KLASIČNA MASAŽA Z VROČIMI OLJI – CELA (60 MIN.)
Masaža celotnega telesa z toplim nevtralnim oljem. Masažo z vročimi olji
priporočamo, ker: pomaga pri povečani mišični napetosti, pospešuje
cirkulacijo, učinkovito blaži stres in deluje energijsko.
KLASIČNA MASAŽA Z VROČIMI OLJI – DELNA (30 MIN.)
Je masaža polovice telesa z vročimi olji, večinoma hrbta/ nog.
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KOZMETIKA

PONUDBA
KLASIČNA NEGA OBRAZA (60 MIN.) Vključuje: površinsko čiščenje, piling,
parno vapuzon terapijo, globinsko čiščenje, masko glede na tip kože, tonik,
serum, dnevno kremo glede na tip kože + masaža rok.
NEGA AKNASTE KOŽE (90 MIN.) Vključuje: površinsko čiščenje + piling +
parno vapuzon terapijo + čiščenje ogrcev z ultrazvočnim čistilcem + maska
proti aknam + tonik + dnevno kremo + oblikovanje in barvanje obrvi+ masaža
rok.
VITAMINSKA ANTI AGE NEGA SUHE KOŽE (90 MIN.) Vključuje:
površinsko čiščenje + piling+ vitaminska maska + globinsko čiščenje, + tonik
+ serum z 3itamin + dnevno kremo z 3itamin + masaža rok.
MOŠKA NEGA OBRAZA (60 MIN.)
Vključuje: površinsko čiščenje + piling + parno vapuzon terapijo + čiščenje
ogrcev z ultrazvočnim čistilcem + maska glede na tip kože + tonik + serum +
dnevno kremo + masaža rok.
DELNA NEGA OBRAZA (30 MIN.)
Vključuje: površinsko čiščenje + piling + maska + tonik + serum + dnevno
kremo + oblikovanje obrvi+ depilacijo brčic.
MINI NEGA (20 MIN.)
Vključuje: površinsko čiščenje + piling + maska + masaža obraza
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VODIKOV PILING (Hidrodermobrazija) – (60 MIN.). Postopek je primeren
za vse tipe kože tudi občutljivo. Daje spektakularne učinke pomlajevanja in
osvetlitve kože. S tem načinom dosežemo: Globoko čiščenje kože, piling,
odstranitev odmrlih celic in hidratacijo kože.
ANTI AGE NEGA OBRAZA Z RADIOFREKVENCO (60 MIN.)
Nega vključuje: površinsko čiščenje + encimski piling z funkcijo pršenja (na
kožo se aplicira nežna meglica) + čiščenje ogrcev z ultrazvočnim čistilcem +
radiofrekvenca + pomiritev kože z hladnim kladivcem + maska + masaža
obraza.
ANTI AGE NEGA Z ULTRAZVOKOM (60 MIN.)
Nega vključuje: površinsko čiščenje + encimski piling z funkcijo pršenja +
čiščenje ogrcev z ultrazvočnim čistilcem + maska za pomiritev kože +
ultrazvok + dnevna krema glede na tip kože.
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Nanos seruma

2€

Ultrazvok obraza (5 min.)

5€

Infrardeča svetloba (5 min.)

5€

Depilacija brčic pri negi

2€

Depilacija obraza pri negi

5€

Magnetna terapija (10 min.)

10 €

Oblikovanje obrvi pri negi

3€

Barvanje obrvi in trepalnic pri negi

5€

Barvanje in oblikovanje obrvi pri negi

5€

Barvanje obrvi pri negi

2€

Aroma olje pri masaži

10 €

Ultrazvok telesa (12 min.)

12 €

Mini nega obraza (30 min.)

10 €

Čiščenje ogrcev (30 min.)

15 €

NEGA OBRVI IN TREPALNIC
PONUDBA

CENA

Oblikovanje obrvi

5€

Oblikovanje obrvi/trepalnic + barvanje

10 €

Barvanje obrvi/ trepalnic + oblikovanje obrvi

15 €

TRETMAJI ZA TELO
PONUDBA

CENA

STROJNA LIMFNA DRENAŽA (60 MIN.)

30€

STROJNA LIMFNA DRENAŽA (30 MIN.)

20€

PEDIKURA
PONUDBA

CENA

KLASIČNA PEDIKURA BREZ LAKIRANJA (60 MIN.)

20 €

KLASIČNA PEDIKURA + PERMANENTNO LAKIRANJE (90 MIN.)

40 €

V skladu s 94. členom Zakona o DDV nisem davčni zavezanec.
Cenik velja od 1.1. 2022, je informativen in se lahko spremeni brez predhodnega
obvestila.
Kontakt : 031 246 894
Masažni studio, Špela Berlot s.p.
Podkraj pri Velenju 29/b
3320 Velenje
davčna št.: 88290034

