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Cennik Podologiczny jest jedynie wstępną informacją handlową. Nie stanowi oferty w myśl Kodeksu Cywilnego w rozumieniu Art. 66 par. 1 (
ART. 71). Firma zastrzega sobie prawo do zmian cen.
IMAGE Instytut Kosmetologii Szczecin

Oferowany w naszym gabinecie pedicure specjalistyczny obejmuje opracowani stóp
i paznokci. Zajmujemy się zarówno paznokciami ze zmianami bakteryjnymi, grzybiczymi,
opracowujemy paznokcie przerośnięte, zakładamy klamry w przypadku paznokci
wrastających czy wkręcających się. Usuwamy odciski i modzele, pomagamy w przypadkach
pękającego naskórka, co najczęściej występuje w okolicach pięt.
Wykonujemy pedicure medyczny stopy cukrzycowej.
Służymy poradnictwem z zakresu pielęgnacji stóp.

PEDICURE PODOLOGICZNY
PEDICURE PODOLOGICZNY
1.
Pedicure specjalistyczny bez malowania
(cena obejmuje konsultację, opracowanie podeszw stóp , usunięcie
modzeli, odcisków, opracowanie pękających pięt, opracowanie
paznokci- w przypadku wielu nasilonych zmian może zaistnieć
potrzeba wykonania dodatkowego zabiegu, czas wizyty do 1.5h)
2.
Pomalowanie paznokci lakierem hybrydowym/monofazą przy
zabiegach podologicznych
3.
Pomalowanie paznokci lakierem tradycyjnym przy zabiegach
podologicznych
ZMIANY SKÓRNE / PAZNOKCIOWE
1.
Modzele, odciski, rozpadliny
2.
Obcięcie i opracowanie paznokci zdrowych/ zmienionych
chorobowo
3.
Rekonstrukcja paznokcia po urazach, zabiegach chirurgicznych
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Korekta wrastających paznokci (klamra)
Wrastający paznokieć
-opracowanie płytki, podcięcie, wyczyszczenie wałów, tamponada
Korekta wrastających paznokci (klamra)
- wizyta kontrolna
Korekta wrastających paznokci metoda Arkady
jeden paznokieć
Korekta wrastających paznokci metoda Arkady
- wizyta kontrolna (uzupełnienie akrylu) jeden paznokieć
Terapia brodawek wirusowych elektrokoagulacja
Terapia brodawek wirusowych elektrokoagulacja
-wizyta kontrolna, oczyszczanie miejsc zmienionych chorobowo
Tamponada/ opatrunek z preparatem
Orteza indywidualna (1 szt.)
Odciążenie (1 szt.)
Konsultacja podologiczna
-bezpłatna bezpośrednio przed wykonaniem zabiegu

UWAGA!!!
Podany
czas
zabiegu
jest
czasem
do zabiegu, jego wykonanie i krótki czas relaksu po zabiegu.
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przygotowanie

