
    
Nagelförlängning
Basic   2 tim. Alla naglar lackade i samma färg.   745 kr
Classic   2,5 tim. Både färg och glitter.   795 kr
Advanced   3 tim. Fransk manikyr, faded fransk, stenar, chrome, tejp.   845 kr 

           (boka advanced även om det gäller enstaka naglar)   
Extra längd & design
Basic  2-3 tim 1195 kr
Classic  3-4 tim 1295 kr
Advanced  4 tim 1495 kr

Nagelförstärkning
Basic   100 min. Om du har en naturlig längd på dina naglar och vill förstärka  

                    dem med en färg på alla naglar.   745 kr
Classic   2,5 tim. Om du har en naturlig längd på dina naglar och vill förstärka  

                  dem med både färg och glitter.     795 kr
Advanced   3 tim. Om du har en naturlig längd på dina naglar och vill förstärka  

           dem med fransk manikyr, faded fransk, chrome, stenar, tejp.     845 kr

Påfyllning
Basic   2 tim. Om du tidigare gjort naglar hos mig och vill ha alla naglar lackade i 

                    samma färg.   695 kr
Classic   2,5 tim. Om du tidigare gjort naglar hos mig och både vill ha färg samt glitter.   745 kr 

Advanced   3 timmar. Om du tidigare gjort naglar hos mig och vill ha fransk manikyr,  
                 faded fransk, stenar, chrome, tejp.   795 kr 
                 (boka Advanced även om det gäller enstaka naglar)  

Gellack
Permanent lack på naturlig nagel. Hållbarhet 3-4 v.  
(OBS! Ta bort eventuell nagellack innan besöket)
Nytt   45 min    470 kr
Återbesök  60 min    495 kr 

Borttagning & Lagning
Lagning av nagel   30 min      120 kr/nagel
Borttagning av material (endast gelé)   80 min   470 kr
Borttagning av material vid nytt set (endast gelé)   3,5 timmar  1145 kr
Borttagning av material i samband med nytt set. Om du vill ta bort materialet du har på  
dina naglar samt göra ett nytt set. (OBS! Gäller bara gelé) 1145 kr

Prislistan	är	aktuell	fr	o	m	december	2020	och	gäller	med	reserva9on	för	prisförändringar	och	ev	tryckfel.	
Ej	avbokad	9d	debiteras	liksom	återbud	senare	än	24	9mmar	före	överenskommen	behandlings9d.		

SalongVariant,	Bällstavägen	201,	168	57	Bromma,	tel	08-37	01	80

facebook.com/salongvariantinstagram.com/salongvariant

BOKA DIREKT HOS NAGELTERAPEUT JOANNA 
073-657 00 85 @stylebyjoanna  eller via salongvariant.se

http://www.facebook.com/salongvariant
http://www.facebook.com/salongvariant

