
                     Šolski center Novo mesto

                     Šegova ulica 112

                     8000  Novo mesto

                 CENIK STORITEV 

Višja strokovna šola, program Kozmetika

Storitev Vrednost (€)

1. Kozmetična storitev - manikira

Naravna manikira s setom pilic (ob prvem obisku) 10,00

Naravna manikira (masaža rok in navadno lakiranje) 5,00

 Terapevtska manikira s setom pilic (ob prvem obisku) 12,00

 Terapevtska manikira poškodovanih nohtov 7,00

 Manikira s permanentnim lakiranjem s setom pilic (ob prvem obisku) 12,00

Manikira s permanentnim lakiranjem 7,00

2. Specialna kozmetična storitev  - manikira

Podaljševanje nohtov z enobarvnim lakiranjem s setom pilic (ob prvem obisku) 17,00

Podaljševanje nohtov z enobarvnim lakiranjem 12,00

Podaljševanje nohtov s poslikavo na nohtih s setom pilic (ob prvem obisku) 20,00

Podaljševanje nohtov s poslikavo na nohtih 15,00

3. Kozmetična storitev - pedikura

Estetska pedikura (masaža nog) 5,00

Estetska pedikura z navadnim lakiranjem s setom pilic (ob prvem obisku) 11,00

Estetska pedikura z navadnim lakiranjem 6,00

Estetska pedikura s permanentnim lakiranjem s setom pilic (ob prvem obisku) 12,00

Estetska pedikura s permanentnim lakiranjem 7,00

4. Specialna kozmetična storitev - pedikura

Specialna pedikura 7,00

5. Kozmetična storitev - depilacija

 Depilacija z voski (večji predel telesa) 5,00

 Depilacija z voski (manjši predel telesa) 3,00

6. Kozmetična storitev - limfna drenaža

Manualna limfna drenaža rok 3,00

Manualna limfna drenaža nog 3,00

7. Kozmetična storitev - masaža

Klasična masaža celega telesa 5,00

Klasična masaža hrbta 3,00

8. Specialna kozmetična storitev - masaža

Ajurveda masaža 5,00

Indijska antristresna masaža glave 3,00

Klasična masaža hrbta s svečami 3,00

Releksnoconska masaža dlani 3,00

Releksnoconska masaža stopal 3,00

9.  Kozmetična storitev - nega obraza 

Klasična kozmetična nega obraza 6,00

Kozmetična nega obraza s problematično kožo 7,00

10. Specialna kozmetična storitev - ličenje

Priložnostno ličenje 15,00

11. Specialna kozmetična storitev  z aparaturami

Kozmetična nega obraza z vključevanjem kozmetičnih aparatur 8,00

Masaža telesa z vakuumom 5,00

Preoblikovanje telesa z ultrazvokom 5,00

Odstranjevanje dlačic z IPL (manjši predel) 3,00

Odstranjevanje dlačic z IPL (večji predel) 6,00

Limfna drenaža z aparaturo 3,00

Paket preoblikovanja telesa z nizkofrekvenčnim UZ (6 tretmajev) 40,00
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 Cenik kozmetičnih storitev  




