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despre noi 
Hair Wellness and mOre...
>> SALON
La Hair Wellness… and more, a oferi o stare de bine a devenit de mult timp un ritual. Zi de zi, 
cu pasiune și profesionalism oferim servicii de frumuseţe, coafură şi spa, mereu cu cele mai 
inovatoare tehnici şi produse.

>> SERVICII PERSONALIZATE
Avem acelaşi stil de viaţă urban ca al tău, cu un program plin şi mereu pe fugă, dar cu mult 
entuziasm şi dorinţa de a ieşi din rutina zilnică pentru câteva momente de răsfăţ.

Iar pentru că suntem o echipă de 7 fete cu un background profesional în spate, suntem în 
măsură să îţi dăm sfaturi personalizate stilului şi înfăţişării tale, cu scopul de a-ţi scoate în 
evidenţă farmecul feminin.

Datorită multitudinii serviciilor pe care le oferim, Hair Wellness… and more se adresează de la 
femei de toate vârstele până la copii, cu o locaţie accesibil de ajuns şi o atmosferă relaxantă şi 
zâmbitoare.

Aşadar te aşteptăm cu :

•Tunsori şi coafuri în vogă care să se potrivească de minune fizionomiei tale

• Machiaje profesionale care te fac remarcată garantat, indiferent de ocazie

• Gene semipermanente pentru o privire seducătoare mai mult timp

• Manichiura şi pedichiură impecabile

• Oja semipermanentă pentru rezultate colorate, de lungă durată

• Tratamente corporale folosind cele mai inovative tehnici

• Tratamente faciale folosind produse profesionale

>> PETRECERI PERSONALIZATE
Fiecare dintre noi, fetele, îşi doreşte ca momentele petrecute alături de prietenele sale să fie 
distractive, pline de răsfăţ şi frumuseţe. De aceea în salonul nostru te vei putea bucura de un 
SPA party special creat pentru tine şi prietenele tale cu servicii incluse, de la cosmetică şi masaj 
până la tratamente personalizate pentru fiecare dintre voi.

Iar pentru că cel mai frumos moment din viaţa ta este obligatoriu precedat de o petrecere a 
burlăciţelor, ţi-am pregătit un party ca la carte.
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părul 
arma secretă a femeilOr!
Indifferent de culoare sau lungime, cheia unui păr frumos este sănătatea lui şi aspectul îngrijit!

Tuns copil 35 lei
Tuns 50 lei

Coafat

păr scurt 40 lei
păr mediu 50 lei
păr lung 60 lei
păr foarte lung 65 lei
special 85 lei
mireasă 150 lei
împletitură 45 lei

Manoperă

vopsit păr scurt 45 lei
vopsit păr mediu 50 lei
vopsit păr lung 55 lei
vopsit păr foarte lung 60 lei
şuviţe staniol 30-50-70 lei
şuviţe casca 50 lei

1 tub vopsea 65 lei
1 cupă pudră decolorantă 30 lei
1 Kit decapant Color Off 160 lei
Tratament păr pentru hidratare intensivă 
şi reconstrucţie în 4 paşi JOICO 60 lei

Tratament Keratin Re-Play 60 lei
Tratament 
Keratin Time

păr mediu 420 lei
păr lung 450 lei

Styling

spumă 5 lei
fixativ 5 lei
spray volum 5 lei
luciu 5 lei
cremă 5 lei
ser 5 lei

Spălat 12 lei
Spălat după vopsit 20 lei
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îngrijirea 
ungHiilOr
MÂINILE  au puterea de a spune multe. Mâinile vorbesc în locul nostru şi vorbesc despre noi.  
Suntem ceea ce mâinile noastre exprimă iar o pereche de mâini frumoase şi sănătoase constituie 
un punct de atracţie al fiecărei femei în parte.

Manichiură 32 lei
Pedichiură 36 lei
Manichiură Spa 40 lei
Pedichiură Spa 45 lei
Pedichiură cu ojă Fushion 60 lei
Unghii false cu gel  140 lei
Protecţie unghii (gel pe unghie naturală) 85 lei
Întreţinere unghii false 100 lei
Întreţinere unghii false 
(aplicare ojă semipermanentă) 135 lei

Aplicat ojă unghii 5 lei
Scos unghii false 40 lei
Model 2 unghii 8 lei
Model 10 unghii 25 lei
Manichiura cu ojă semipermanentă 100 lei
Manichiură cu ojă Fushion 100 lei
Tratament cu parafină mâini 25 lei

Avantajele lacului permanent:
•	 culoare fără imperfecţiuni cu o rezistenţă de 

peste două săptămâni 

•	 aplicare simplă şi rapidă

•	 se aplică lacul colorat peste gelul protector care 
se catalizează la lampa uV

•	 se îndepărtează fără pilire profundă prin 
aplicarea unei soluţii care dizolvă lacul

lacul este perfect pentru femeile ocupate, pentru 
ocazii speciale, vacanţe şi în orice moment dacă vă  
doriţi nuanţe durabile.
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cosmetică 
tratamente faciale
De la tratamente care revitalizează în profunzime tenul la machiaje pentru ocazii speciale, 
noi putem să redăm prospeţime tenului tău. 

tratament facial peel & lift fără extracţie 210 lei
tratament facial peel & lift cu extracţie 240 lei
Tratament regenerant pentru piele:
efectul “peeling “ acizii de fructe recrează ”o nouă piele”
efectul “lifting” – vitamina c “pură “ regenerează colagenul, întinereşte 
pielea prin reducerea ridurilor, imperfecţiunilor şi petelor pigmentare. 
se recomandă în cura intensivă sau în fiecare lună, la acest tratament nu se 
efectuează extracţie.
Paşi de tratament peel & lift:
demachiere, tonifiere, efectul de peelig, neutralizare a efectului de peeling 
şi regenerare, mască cu vitamina c - efect de lifting, cremă de final.

tratament facial catio Vital 225 lei
catio Vital  este o metodă de tratament unică pentru faţă  care oferă 
regăsirea unei noi epiderme. tratamentul lucrează în profunzime în funcţie 
de  nevoile fiecărui tip de ten şi poate fi realizat în 6  versiuni în funcţie de 
obiectivele de frumuseţe.
Paşii tratamentelor cosmetice:
demachiere, tonifiere, curăţarea profundă prin efect termic (extracţie), 
ionizarea activilor din tratament, masaj relaxant cu uleiuri esenţiale, mască 
personalizată, aplicarea cremei de final.

tratament facial catio Vital 235 lei
revoluţia tinereţii cu  stimularea musculară. catio lift lucrează în 
profunzime şi redinamizează muşchii feţei care recapătă volum dobândind 
un nou tonus. trăsăturile feţei sunt netezite în mod spectaculos în timp ce 
ovalul feţei este remodelat.
Paşii tratamentelor cosmetice:
demachiere, tonifiere, curăţarea profundă prin efect termic (extracţie), 
ionizarea activilor din tratament, masaj relaxant cu uleiuri esenţiale, mască 
facială personalizată, mască în jurul ochilor, aplicarea cremei de final.

tratament facial catio Vital 250 lei
un tratament complet de faţă cu efect de drenaj  ce include  şi tratamentul 
eficace şi blând care stimulează specific muşchii orbiculari pentru 
tonifiere şi fermitate. la sfârşitul tratamentului primei şedinţe, privirea 
dumneavoastră este vizibil mai tânără, ridurile dispar, iar liniile fine sunt 
netezite.
Paşii tratamentelor cosmetice:
demachiere, tonifiere, curăţarea profundă prin efect termic (extracţie), 
ionizarea activilor din tratament, masaj relaxant cu uleiuri esenţiale, mască 
facială personalizată, mască în jurul ochilor, aplicarea cremei de final.

tratament fără extracţie skeyndor  (baby doll) 140 lei
cel mai scurt tratament ce Va fi creat pentru Orice tip de ten
(paşii tratamentului: demachiere, tonifiere, exfoliere, masaj relaxant, mască 
personalizată, aplicarea cremei de final)



06      HairWellness and more...!   Ofertă de prețuri

tratament cu extracţie skeyndor 210 lei
tratament persOnaliZat 
(paşii tratamentului: demachiere, tonifiere, exfoliere, extracţie, masaj relaxant, mască personalizată, aplicarea cremei 
de final)

tratament mezoterapie skeyndor (kit 6 şedinţe) 230 lei-sedinta

meZOterapia  Virtuală teHnOlOgie În serViciul esteticii
ecHipamentul dispune de 4 teHnici 
1. curentul activator - este o tehnică utilizată pentru a genera o mai bună vascularizare a zonei
2. hidroelectroforeza - permite transportul molecular prin bariera dermica a principiilor active
3. electroporare – produce o permeabilitate a membrane celulare care faciliteaza trecerea substantelor
4. clioterapia – metoda formată dintr-un sistem care încorporează aplicarea frigului pentru a mări vascularizarea 
locală. măreşte fermitatea şi tonifică ţesuturile.

meZOfiler  tratament  de  antirid Şi fermitate     
tratamentul mezocosmetic conceput pentru a netezi ridurile şi liniile de expresie. principiile active ale acestui 
tratament stimulează sinteza de colagen, elastină şi acid hialuronic.   

meZOBrigHt tratament de luminOZiate Şi depigmentare 
acest tratament  mezocosmetic este formulat să confere luminozitate zonelor hiperpigmentare lăsând pielea netedă 
şi radiant. conţinutul bogat de vitamina c stimulează sinteza colagenului activând sistemul natural de apărare al 
pielii şi mărind gradul de fermitate. 

tratament facial  eternal cu celule stem din plante antirid  260 lei
tratament corective  225 lei
masaj facial 30 min 40 lei
pensat simplu 23 lei
pensat formă 30 lei
Vopsit gene 12 lei
Vopsit sprâncene 12 lei
permanent gene 80 lei
implică rularea genelor pe un bigudiu peste care se aplică  o soluţie care le va întoarce pentru un timp îndelungat  
genele sunt vopsite şi vor arăta lungi şi întoarse fără  a folosi mascara.

pachet, permanent şi vopsit gene, vopsit sprâncene şi pensat 90 lei
machiaj de zi 80 lei
machiaj de seară 100 lei
machiaj mireasa 150 lei
gene false 80 lei

cosmetică 
tratamente faciale



HairWellness and more...!   Ofertă de prețuri        07 

epilare 
Epilat mustaţă 10 lei
Epilat bărbie 10 lei
Epilat braţe 27 lei
Epilat axilă 18 lei
Epilat scurt 31 lei
Epilat lung 40 lei
Epilat inghinal simplu 24 lei

Epilat inghinal total 40 lei
Epilat interfesier 10 lei
Epilat fese 13 lei
Epilat lombar 14 lei 
Epilat abdomen 10 lei
Epilat spate 25 lei

întreţinere
cOrpOrală
meZOterapie (Kit 6 ŞedinŢe) preț/ședință

mezoslim tratament de slăbit şi fermitate 190 lei
tratament mezocosmetic reducător  corporal care acţionează asupra celor 
trei procese  de formare a aspectului de coajă de portocală a pielii.

mezoslim tratament de redare a fermității 190 lei
tratament mezocosmetic de redare a fermităţii corporale cu acțiune 
împotriva pierderii fermităţii ţesuturilor datorată vârstei, sarcinilor şi dietelor 
de slăbire. se redefinește conturul siluetei îmbunătăţind aspectul pielii.

masaj relaxare 50 minute 60 lei

masaj anticelulitic 50 minute 60 lei

masaj cu pietre vulcanice 50 minute 70 lei

abonament masaj (10 şedinte anticelulitic şi relaxare) 450 lei

impachetări anticelulitice şi slabit 70 lei

impachetări tonifiere 70 lei

abonament împachetări 
(10 şedinţe anticelulitic şi tonifiere)

500 lei



Telefon: 031.424.1092, 0728.517.597, 0730.592.611 
Adresa: Strada Sibiu nr.17, București
www.hairwellness.ro


