
 

Stylizacja paznokci 

ZABIEG PARAFINOWY DŁONI 

Zabieg pielęgnacyjny polecany jest szczególnie osobom z suchą i spierzchniętą skórą dłoni. 
To doskonały rytuał, który w krótkim czasie poprawi kondycję skóry i rozluźni mięśnie. Dłonie 
są wygładzone, nawilżone, a na ich powierzchni pozostaje ochronna bariera. Podczas zabiegu 
parafina oddaje ciepło, które wnika do tkanek, poprawia krążenie krwi, a każdy kosmetyk 
pod nią zaaplikowany będzie się szybciej i głębiej wchłaniał. 

Cena: 40 zł 

 

MANICURE 

Manicure MEN 

Podstawowy zabieg kosmetyczny przywracający dłoniom zadbany i estetyczny wygląd. 
Podczas zabiegu wycinane są cążkami skórki, następnie nadajemy odpowiedni kształt 
paznokciom, na koniec nanoszona jest na paznokcie odżywka dla mężczyzn. 

Cena: 60 zł 

 

Manicure odżywczy 

Zabieg polega na wykonaniu podstawowej pielęgnacji dłoni i paznokci. Opracowuje się skórki 
około paznokciowe oraz nadaje kształt i wyrównuje paznokcie, na które nakładana jest 
później od odżywka. Na sam koniec na dłonie aplikowany jest odpowiednio dobrany krem 
oraz oliwka na skórki. 

Cena: 65 zł 

 

Manicure klasyczny z malowaniem 

Zabieg polega na wykonaniu podstawowej pielęgnacji skóry i paznokci. Opracowuje się 
skórki około paznokciowe oraz nadaje kształt i wyrównuje paznokcie, które zostają 
pomalowane na jeden kolor. Na sam koniec na dłonie aplikowany jest odpowiednio dobrany 
krem oraz oliwka na skórki. 

Cena: 75 zł 



 

Manicure japoński 

Metoda, która wzmacnia naturalne paznokcie nadając im równocześnie połysk różowej 
perły. Ten unikatowy manicure nadaje paznokciom naturalny blask, zasila je w składniki 
naturalne: witaminy A, E, H, prowitaminę B5, keratynę, pyłek pszczeli i krzemionkę z morza 
japońskiego. Zapobiega rozdwajaniu i łuszczeniu się płytki. 

Cena: 75 zł 

 

Manicure hybrydowy 

Jest ostatnio popularną formą stylizacji, którą wyróżnia wykorzystanie lampy LED, 
utwardzającej nałożony lakier hybrydowy. Jest on bardziej wytrzymały, odporny na odpryski i 
uszkodzenia. Wykonuje się podstawową pielęgnację dłoni i paznokci: opiłowanie, usunięcie 
skórek i odtłuszczenie płytki, po czym nakłada się 3 produkty: bazę, kolor i top. Na sam 
koniec na dłonie aplikowany jest odpowiednio dobrany krem oraz oliwka na skórki. 

Cena: 100 zł 

 

PEDICURE 

Pedicure jest zabiegiem pielęgnacyjnym stóp, który rozpoczyna się od aromatycznej kąpieli w 
specjalnej soli z dodatkiem składników zmiękczających. Paznokcie zostają skrócone i 
opiłowane, skórki są wycinane lub odpychane. 

Podczas zabiegu ścierany jest także zrogowaciały naskórek, wykonywany jest peeling, a na 
koniec wmasowany zostaje specjalistyczny krem do stóp. 

W naszym SPA wyróżnia się kilka rodzajów zabiegu pedicure: 

• Pedicure MEN- cena: 90 zł 
• Pedicure bez malowania- cena: 100 zł 
• Pedicure z malowaniem- cena: 120 zł 
• Pedicure hybrydowy- cena: 140 zł 

 
 

Recepcja SPA 
tel. +48 662 734 702 
tel. +48 46 880 59 99 

e-mail: spa@hotelchopin.pl 


