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Areole Mamare Aproximativ 5 minute 50 Lei 

Linia Albă Aproximativ 5 minute 50 Lei 

Mustață Aproximativ 5 minute 50 Lei 

Perciuni Aproximativ 5 minute 50 Lei 

Pomeți Aproximativ 5 minute 50 Lei 

Bărbie Aproximativ 5 minute 50 Lei 

Gât Aproximativ 5 minute 50 Lei 

Degete - (ambele Mâini) Aproximativ 10 minute 50 Lei 

Labii Aproximativ 10 minute 50 Lei 

Bikini Line Aproximativ 10 minute 50 Lei 

Axile Aproximativ 10 minute 100 Lei 

Ceafă Aproximativ 10 minute 100 Lei 

Umeri Aproximativ 15 minute 100 Lei 

Abdomen Aproximativ 15 minute 150 Lei 

Piept Aproximativ 15 minute 150 Lei 

Fese Aproximativ 15 minute 150 Lei 

Dorsal Aproximativ 15 minute 150 Lei 

Lombar Aproximativ 15 minute 150 Lei 

Inghinal Total (inclus Intefresier) Aproximativ 30 minute 150 Lei 

Antebrațe (inclus Degete și Mâini) Aproximativ 30 minute 200 Lei 

Picioare Scurt (inclus Degete și Glezne) Aproximativ 30 minute 200 Lei 

Coapse (inclus Genunchi) Aproximativ 40 minute 200 Lei 

Brațe Lung (inclus Degete și Mâini) Aproximativ 40 minute 250 Lei 

Picioare Lung (inclus Degete și Glezne) Aproximativ 60 minute 400 Lei 
* (Timpurile pot varia de persoană la persoană) 

CELE MAI SOLICITATE OFERTE EPILARE CU LASER 

   Axile + Picioare Total (inclus degete & glezne) + Inghinal Total (inclus interfesier) = 650 Lei (Preț Ofertă 500 Lei)    
   Mustață + Bărbie + Perciuni + Pomeți = 200 Lei  (Preț Ofertă 150 Lei)    

 
INFORMAȚII UTILE 
* Prețurile sunt per ședință. 
* Prețurile NU se vor schimba pe perioada tratamentului. 
* Sumele achitate nu pot fi restituite după efectuarea tratamentelor. 
* Tratamentul complet pe zona corpului variază între 6 și 8 ședințe. 
* Primele 2-3 ședințe se fac la interval de o lună, apoi se crește intervalul de la 6 până la 8 săptămâni. 
* Pentru zona facială, între 8 și 10 ședințe și se fac la interval de 3 săptămâni - o lună. 
* Nerespectarea timpului dintre ședințele de epilare poate duce la rezultate nefavorabile. 
* Numărul de ședințe poate varia de la o persoană la alta, în funcție de vârstă, stare hormonală și metabolism. 
 
Recomandări înainte de tratamentul epilării cu laser: 
* Evitați expunerea la soare/solar 1-2 săptămâni înainte de tratament (depinde de fototipul pielii). 
* Nu aplicați autobronzante cu o săptămână înainte de tratament. 
* Oprirea medicațiilor care pot cauza fotosensibilitate cu 2 săptămâni înainte de tratament, inclusiv medicația topică (creme cu retinol, rețin A, 
etc). 
* Înainte de tratament nu aplicați pe zona care urmează a fi tratată loțiuni parfumate, parfumuri, deodorante cu alcool sau creme cu filtru solar. 
* Radeți foarte bine părul în ziua tratamentului de epilare cu laser pentru a evita pierderea de energie luminoasă la suprafața pielii. 
* Pentru zona de inghinal total, dacă sunteți la menstruație, reprogramați ședința de epilare cu laser. 
 
Recomandări după tratamentul epilării cu laser: 
* Evitați expunerea la soare/solar 5-7 zile după ședința de epilare cu laser. 
* Pentru zona de axile NU se va folosi deodorant cu alcool 48 ore de la tratament. 
* Pentru zona feței aplicați crema cu SPF 50 cel puțin 48 ore după tratament. 
* După tratament pielea va fi sensibilă la căldură în următoarele 48 ore, timp în care nu se fac dușuri sau băi fierbinți. 
* Nu folosiți tehnici de exfoliere a pielii (pe zona tratată) minim o săptămână după ședința de epilare cu laser. 
* Între ședințele de epilare cu laser folosiți doar lama de ras sau cremă depilatoare. 
* 2 zile după ședința de epilare cu laser evitați mersul la Sală, Saună, Masaj și Înot. 
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