
Manikúra

Rychlá úprava nehtů
Cíl: efektivní způsob úpravy přírodních nehtů v expresní variantě
Čas: 30 minut
Cena: 250 Kč
Ošetření zahrnuje: dezinfekci, zatlačení nehtové kůžičky, úprava délky a tvaru nehtů, vyleštění 
TROSANI Wellness pilníkem, čirý lak

Manikúra  - Standard
Cíl: ideální týdenní ošetření nehtů s hmatatelnými výsledky, vhodné rovněž k prezentaci vybraných 
produktů k domácí péči o ruce a nehty včetně zaučení klientky základních kroků v domácí manikúře
Čas: 60 minut
Cena: 500 Kč
Ošetření zahrnuje: dezinfekci, zatlačení nehtové kůžičky emulzí, úprava délky a tvaru nehtů, masáž 
nehtové kůžičky spojenou s výživou nehtů, peeling a leštění nehtů pilníky TROSANI č.1, 2 a 3,  
zpevnění nehtů mechanickým zpevňovačem s kalciem nebo s ceramidy, lakování, aplikace výživného 
krému na ruce, doporučení přípravků k domácí péči

Manikúra– Exklusive
Cíl: komplexní ošetření rukou s omlazujícími účinky, ideální pro stárnoucí nebo namáhanou pokožku 
rukou a problematické nehty 
Čas: 90 minut
Cena: 690 Kč
Ošetření zahrnuje: dezinfekci, zatlačení nehtové kůžičky emulzí, úprava délky a tvaru nehtů, masáž 
nehtové kůžičky spojenou s výživou nehtů, peeling, masáž a leštění nehtů pilníky TROSANI č.1, 2 a 3,  
zpevnění nehtů mechanickým zpevňovačem s kalciem nebo s ceramidy, lakování, peeling pokožky,  
maska na ruce včetně zábalu, aplikace výživného krému, doporučení přípravků k domácí péči, dárek:  
pískový pilník zdarma

Oceán manikúra – síla přírody
Cíl: expresně zlepší stav pokožky rukou včetně okolí nehtů
Čas: 20 minut
Cena: 250 Kč
Ošetření zahrnuje: aplikace směsi přírodních olejů v kombinaci s  mořskou solí plných vitamínů a 
minerálů, šetrně odstraní odumřelé buňky a zároveň pokožku rukou prokrví a vyživí, ošetření zahrnuje 
korekci délky a tvaru přírodních  nehtů, nehty jsou Oceán manikúrou hydratovány,dokonale 
promaštěny, nehtová kůžička vyživena a zatvrdlinky kolem nehtů odstraněny. 

SPA ošetření rukou

Ošetření Excellent
Cíl: malé lázně pro vaše ruce a nehty, na své si přijdou nehty, pokožka a veškeré vaše smysly. 
Čas: 120 minut 
Cena: 900 Kč
Ošetření zahrnuje: dezinfekci, zatlačení nehtové kůžičky emulzí, úprava délky a tvaru nehtů, masáž 
nehtové kůžičky spojenou s výživou nehtů, peeling a masáž a leštění nehtů pilníky TROSANI č.1, 2, 3,  
Francouzská manikúra nebo lakování, Nail-Art, peeling pokožky rukou, masáž rukou masážní  
svíčkou, maska na ruce včetně parafínového zábalu, aplikace výživného krému, doporučení přípravků 
k domácí péči, dárek: 3-dílný pilník a pískový, výživný olej 4,5 ml zdarma

Parafínový zábal
Cíl: zábal zajistí vynikající vstřebatelnost TROSANI výživné masky na ruce s mořskými řasami, 
pokožka je lépe hydratována, zároveň vyživena a tkáň dokonale prohřátá, vhodné na unavenou a 
stárnoucí pokožku. Ideální v kombinaci s manikúrou Exklusive. 
Čas: 30 minut ( z toho 10 minut příprava, 20 minut relaxace)
Cena: 290 Kč
V rámci jiného ošetření – 190 Kč



Lakování
Čas: 15 minut
Cena: 150 Kč

Francouzská manikúra (lakem)
Čas: 20 minut
Cena: 190 Kč

Modelace nehtů

Modelace nehtů – patentovaným systémem  Nailing od TROSANI
Cíl: prodloužení přírodních nehtů od elegantně krátkých po smyslně dlouhé nehty, nedostižná 
trvanlivost s exkluzivními Kulzer gely vycházejícími z dentální medicíny, jejich jedinečné složení je 
etalon kvality v nehtové kosmetice. Dlouhá trvanlivost s dlouhodobým intervalem doplnění je staví do 
role favorita.
Čas: 90-120 minut
Cena: 770 Kč
Ošetření zahrnuje: manikúru, modeláž nehtů, permanentní lakování, závěrečnou péči o pokožku 
rukou

Doplnění nehtů – Kulzer gely nebo Lite gel
Cíl: doplnění nehtů k zajištění dlouhodobé trvanlivosti prodloužených nehtů 
Čas: 90 minut
Cena: 600 Kč
Ošetření zahrnuje: manikúru, remodeláž nehtů, permanentní lakování,závěrečnou péči o pokožku 
rukou

Modelace nehtů - NOMO gely od TROSANI
Cíl: jedinečný systém modelace nehtů bez akrylátů, vhodné pro alergiky. 
Čas: 90-120 minut
Cena: 770 Kč
Ošetření zahrnuje: manikúru, modeláž nehtů, permanentní lakování, závěrečnou péči o pokožku 
rukou

Modelace nehtu
oprava nebo výměna jednoho nehtu
Cena: 120 Kč

Modelace nehtů s plazmovým přístrojem SOFTBOND od TROSANI
Cíl: aplikace všech modelovacích hmot s použitím revoluční fyzikální vazby bez chemického zatížení 
přírodních nehtů. Patentovaný plasmový přístroj vám zajistí naprosto zdravé podrůstání přírodních 
nehtů. 
Čas: 120 minut
Cena: 1690 Kč
Ošetření zahrnuje: manikúru, modeláž nehtů Kulzer gelem č.2 nebo bezakrylátovým TROSANI 
NOMO Builder gelem, kamufláž nehtového lůžka, permanentní francouzskou manikúru nebo lakování,  
závěrečnou péči o pokožku rukou

Permanentní lakování

Francouzská manikúra – UV gelem
Cíl: elegantní a již tradiční úprava nehtů na vymodelovaných nehtech
Čas: 20 minut (vyjma potřebného času k modelaci)
Cena: 190 Kč
Ošetření zahrnuje: aplikaci barevného French gelu s precizní smile line včetně brilantního 
závěrečného gelu umocňující přirozenost modelace

Barevné permanentní lakování



Cíl: trvanlivé lakování přírodních nehtů pomocí TROSANI XS gelů obsahující luxusní pigmenty 
s výbornou krycí schopností, alternativa pro ty, co preferují barvu na dva týdny
Čas: 25 minut 
Cena: 290 Kč
Ošetření zahrnuje: úpravu nehtové kůžičky, korekce délky a tvaru přírodních nehtů, aplikaci 
permanentního XS gelu včetně brilantního zapečetění, mléko na ruce

Zpevnění přírodních nehtů

Neviditelné zpevnění přírodních nehtů
Cíl: zpevnění nehtů pomocí bioaktivních krystalů vápníku a křemíku, vhodné pro všechny 
problematické nehty, které se třepí, lámou a jsou měkké. Vynikající cesta k dosažení zlepšení stavu 
nehtů bez použití modelovacích hmot, ošetření se obnovuje cca po 6-8 týdnech. Vhodná je domácí 
péče o nehty.
Čas: 40 minut 
Cena: 490 Kč
Ošetření zahrnuje: ošetření nehtové kůžičky, aplikaci Nomo Basic gelu, leštění nehtů, mechanický 
zpevňovač, krém na ruce

Zpevnění přírodních nehtů UV-gely
Cíl: zpevnění přírodních nehtů pomocí flexibilní modelovací hmoty. Používá se standardních principů 
modelace nehtů, včetně pravidelného doplňování. 
Čas: 70 minut 
Cena: 690 Kč
Ošetření zahrnuje: ošetření nehtové kůžičky, modelaci Kulzer gely, krém na ruce,permanentní 
lakování

SPA ošetření nohou

Permanentní lakování 
Cíl: téměř dva měsíce nemusíte lakovat nehty na nohou, trvanlivost lakování zajistí TROSANI XS 
barevné gely s exkluzivními pigmenty s vynikající krycí schopností. Nečekejte na léto a již nyní 
vyzkoušejte preciznost a trvanlivost permanentního lakování na prstech u nohou, pohled za to stojí.  
Čas: 30 minut 
Cena: 290 Kč
V rámci pedikérského ošetření – 190 Kč
Ošetření zahrnuje: dezinfekci, čistící sprej na nohy, aplikaci barevných pigmentů a jejich zapečetění,  
ošetření okolí nehtů výživným olejem

Permanentní Francouzská pedikúra
Cíl: téměř dva měsíce se nemusíte starat o bílé Francouzské špičky na prstech u nohou. Emailově 
bílou Francouzskou pedikúru vám mistrně zajistí TROSANI French gel, který používají i mistři 
republiky v nail designu. Nečekejte na léto a již nyní vyzkoušejte preciznost a trvanlivost 
permanentního lakování na prstech u nohou, pohled za to stojí.  
Čas: 40 minut 
Cena: 390 Kč
V rámci pedikérského ošetření – 290 Kč
Ošetření zahrnuje: dezinfekci, čistící sprej na nohy, aplikaci French gelu, brilantní zapečetění, ošetření 
okolí nehtů výživným olejem


