
WWW.MENDAN.HU

Az árak magyar forintban értendőek, 
és tartalmazzák az ÁFÁ-t.

NYITVA TARTÁSI IDŐ:
Hétfő - Szombat: 09:00 - 18:00 óráig

Tel.: +36-93/542-180   Fax:+36-93/542-150   E-mail: beauty@mendan.hu

Kedves Vendégünk!
Amennyiben a lefoglalt időpontját előző nap nem mondja le, és nem 

jelenik meg a kezelésen, úgy az ár 50%-át számlájára terheljük.

EGYÉB KOZMETIKAI KEZELÉSEK
Nappali Smink   3.900,- Ft
Alkalmi smink   4.900,- Ft
Díszített, egyedi, alkalmi smink (pl. esküvői)  6.000,- Ft
Szempillafestés   1.500,- Ft
Szemöldökfestés   1.500,- Ft
Szemöldökszedés   1.500,- Ft
Arcgyanta   3.500,- Ft
Bajuszgyanta  1.000,- Ft
Lábgyanta térdig   2.700,- Ft
Lábgyanta végig   4.500,- Ft
Fazongyanta (bikinivonal)  2.500,- Ft
Hónaljgyanta   2.000,- Ft
Kargyanta   1.900,- Ft
Hátgyanta           3.500,- Ft
Ergoline szoláriumok  (6’) 720,- Ft 
Krioszauna  (3’) 5.900,- Ft
Krioszauna 4+1 csomag (5x3’)  23.600,- Ft
MenDan műszempilla építés           12.900,- Ft
MenDan műszempilla töltés              8.000,- Ft
Műszempilla leoldás                            3.000,- Ft

MANIKŰR-PEDIKŰR

Körömigazítás lakkozással  (20’) 3.500,- Ft 
Lakkozás (manikűr vagy pedikűr nélkül)   900,- Ft
Francialakk vagy díszített lakkozás  1.500,- Ft
Manikűr  (40’) 4.500,- Ft 
Japán manikűr  (60’) 5.500,- Ft
Paraffinos kézápolás  (20’) 2.900,- Ft
Manikűr parafinos kézápolással  (60’) 5.900,- Ft
Manikűr géllakkal   6.500,- Ft 
Pedikűr lábápolással  (50’) 5.500,- Ft
Pedikűr, frissítő lábmasszázzsal, lábápolással  (70’)  6.900,- Ft 
Pedikűr géllakkal  7.500,- Ft
Géllakk eltávolítás, köröm előkészítés  1.500,- Ft

WELLA SYSTEM PROFESSIONAL 
HAJÁPOLÁS HÖLGYEKNEK

Relaxációs hajmosás hajápoló samponnal,  
hajkondicionálás, hajformázás
rövid haj: 3.900,- Ft félhosszú haj: 4.900,- Ft hosszú haj: 5.900,- Ft

Hajberakás
rövid haj: 1.000,- Ft      félhosszú haj: 1.500,- Ft hosszú haj: 2.000,- Ft

Hajvasalás, göndörítés  
rövid haj: 1.490,- Ft félhosszú haj: 1.990,- Ft hosszú haj: 2.490,- Ft

Hajvágás (szárítás nélkül)     
rövid haj: 2.900,- Ft félhosszú haj: 3.500,- Ft hosszú haj: 4.100,- Ft       

Festés / Színezés (szárítással)  
rövid haj: 10.500,- Ft félhosszú haj: 14.500,- Ft hosszú haj: 16.500,- Ft

Melír (szárítás nélkül)
rövid haj: 7.000,- Ft félhosszú haj: 10.000,- Ft hosszú haj: 14.000,- Ft

Dauer (szárítás nélkül)        
rövid haj: 6.500,- Ft félhosszú haj: 7.500,- Ft hosszú haj: 9.500,- Ft       
Hajfonás                       félhosszú haj: 1.500,- Ft         hosszú haj: 2.000,- Ft

Konty, hajfeltűzés  3.500,- Ft

Gyermek hajvágás hajmosással  2.900,- Ft 

WELLA SYSTEM PROFESSIONAL 
HAJÁPOLÁS URAKNAK

Gépi hajvágás  2.900,- Ft 

Relaxációs hajmosás hajápoló samponnal, hajvágás  3.500,- Ft

Szakállvágás       1.500,- Ft 

TOPÁZ SZÉPSÉGSZALON

Á R L I S T A  



MARIA GALLAND PARIS INTENZÍV 
KEZELÉSI MÓDSZEREI

Express Alga-kezelés  (30’) 10.890,- Ft
Energiával látja el és tartósan hidratálja a bőrt, miközben rendkívüli 
frissességet biztosít. Letisztítás arctejjel, peeling, tonizálás, szérum, al-
ga-maszk, nappali krém.

Modelant Yeux – szemkörnyék kezelés  (30’) 9.790,- Ft
Letisztítás arctejjel, tonizálás, szérum, szemkontúr masszázs, szemkon-
túr modelláló maszk, nappali krém.

Thalasso Visage – sejt revitalizáló  arckezelés  (60’) 20.790,- Ft
Letisztítás arctejjel, peeling, tonizálás, arc-dekoltázs masszázs, szérum, 
alga-maszk, nappali krém.

Lumin’ Éclat - bőröregedés első jeleire (50’)  15.290,- Ft
Elhalványítja a finom vonalakat és ráncokat. Letisztítás arctejjel, peeling, 
tonizálás, arc-dekoltázs masszázs, szemkörnyék ápolás, krémmaszk, 
selymes nappali krém.

Cocon–terápia – harmónia és kényeztetés   (60’) 18.590,- Ft
Letisztítás arctejjel, peeling, tonizálás, stresszoldó arc-, és dekoltázs-
masszázs speciális masszázskrémmel és technikával, szérum, ráncá-
polás, arcpakolás, Cocon- habmaszk, nappali krém.

Masque Modelant hatóanyagban dús  (70’) 21.890,- Ft 
biolifting arckezelés
Letisztítás arctejjel, peeling, tonizálás, ráncápolás, speciális krémek fel-
vitele után a kozmetikus ásványi sókban dús, különleges technikával 
feltett maszkkal „modellálja” az arcot, nappali krém.

Lift’ Expert - feszesítő kezelés  (75’) 18.900,- Ft
Letisztítás arctejjel, peeling, tonizálás, arc-, nyak-, és dekoltázsmasszázs 
speciális lifting-technikával, anti age szérum, feszesítő arcmaszk, nap-
pali krém.

Beauty expressz kezelés  (35’) 8.690,- Ft 
Letisztítás arctejjel, peeling, tonizálás, arc-, nyak-, és dekoltázsmasszázs, 
szemkörnyék ápolás, hidratáló vagy regeneráló pakolás, nappali krém.

MÉLYTISZÍTÁS

Clarte  (90’) 18.590,- Ft
A zsíros és kevert bőrtípus gyógyítása, mélytisztítása, ápolása. Letisz-
títás arctejjel, peeling, tonizálás, vapozon, manuális tisztítás, tonizálás, 
enyhe hámlasztás Pureté csillogó habbal, nyugtató méregtelenítő masz-
százs, tisztító nyugtató pakolás, kiegyensúlyozó krém.

Soin Clarte Thalasso kezelés  (90’) 21.890,- Ft
A zsírosodásra hajlamos érett bőr ápolása, gátolja az öregedést. Letisz-
títás arctejjel, peeling, tonizálás, vapozon, manuális tisztítás, nyugtató, 
méregtelenítő masszázs, hatóanyag koncentrátum, Thalasso maszk, 
nappali krém.

Masque Modelant – Révile Clarté  (90’) 26.290,- Ft
Tisztító, lifting kezelés arctisztítással. Letisztítás arctejjel, peeling, tonizálás, 
vapozon, manuális tisztítás, speciális krémek felvitele után a kozmetikus 
ásványi sókban dús, különleges technikával feltett maszkkal „modellálja” az 
arcot, nappali krém.

MARIA GALLAND PARIS LUXUS  
KEZELÉSI MÓDSZEREI

MILLE – exclusive anti-age kezelés (75’) 36.190,- Ft 
szarvasgombával és arannyal
Fantasztikus megjelenés. Hamísítatlan luxus. „Botox-szerű” hatás Exk-
luzív hatóanyagai: szarvasgomba, arany, Top C komplex, növényi őssejt, 
hyaluronsav.

Royal Cocon – „Zóna” – terápia  (70’) 22.990,- Ft
Ez a kezelés egyesíti a Zónáról – Zónára és a Cocon – Terápia hatá-
sait. Letisztítás arctejjel, peeling, tonizálás, stresszoldó arc-, és dekol-
tázsmasszázs speciális masszázskrémmel és technikával, ráncápolás, 
szérum, szemkontúr modelláló maszk, Cocon habmaszk, nappali krém.

ARCKEZELÉS URAK RÉSZÉRE

Modelant Yeux – szemkörnyék kezelés  (30’) 9.790,- Ft
Letisztítás arctejjel, tonizálás, szérum, szemkontúr masszázs, szemkon-
túr modelláló maszk, nappali krém.

Clarte  (90’) 18.590,- Ft
A zsíros és kevert bőrtípus gyógyítása, mélytisztítása, ápolása. Letisz-
títás arctejjel, peeling, tonizálás, vapozon, manuális tisztítás, tonizálás, 
mélyhámlasztás Pureté csillogó habbal, nyugtató méregtelenítő masz-
százs, tisztító nyugtató pakolás, kiegyensúlyozó krém.

L’homme  (40’)  14.900,- Ft
Letisztítás arctisztító zselével, peeling, lágy borogatás az arcra, relaxáló 
arcmasszázs, szemkontúr ápolás, frissítő arcmaszk, hidratáló vagy anti 
– age krém.

TESTKEZELÉSEK 

Csokoládés testkezelés  (60’)  14.900,- Ft
Selymes, érzéki csokivarázs a testnek. A kakaóvaj boldogsághormont 
szabadít fel a szervezetnek, mely csodás felfrissülést ad testnek és lé-
leknek. Édes-cukros testradírozás, melyet narancsos csokis testmasz-
százs követ, amit 100%-os kakaó bab kivonatos pakolás zár. 

AHAVA TESTKEZELÉSEK

AHAVA Mineral Balance  (50’) 11.990 - Ft  
Az évezredek során rétegről rétegre rakódott üledékes agyagrétegekből 
kialakult csodálatos Holt-tengeri fekete iszap elképesztően magas kon-
centrációban tartalmaz olyan ásványokat, melyek bizonyítottan létfon-
tosságúak a bőr egészséges állapotának fenntartásához. 
A Holt-tengeri iszap száraz és problémás bőrre gyakorolt jótékony hatá-
sú, segíti a bőr működését. Tisztítja a bőr felszínét és sejtszinten regene-
ráló és fiatalító hatású. Magába szívja a felesleges méreganyagokat és 
eltávolítja az elhalt hámsejteket. Kezelés után a bőr felfrissül, tapintása 
selymessé válik.Selymesítő sós test peeling, majd  Holt-tengeri iszap-
kezelés .

Reborn - Újjászületés AHAVA rituálé  (120’) 21.900,- Ft
Ez a különleges termékcsalád a Föld legmélyebb és legmagasabb pont-
járól származó növények hatóanyagaival készül. A Holt-tenger ásványai, 
algája, a sivatagi növények kivonatai, a Himaláján gyűjtött bogyók és 
mohák kivonataival társítva csökkentik a ráncokat, feszesítik, táplálják, 
hidratálják és regenerálják a bőrt. A sivatagi növények tápláló és nyugta-
tó, az Osmoter TM hosszantartóan hidratáló, valamint a Duneliella Alga 
és a Himalája ellenálló növényeinek rugalmasító hatását modern, elekt-
rokozmetikai eljárással ötvözik a kezelés során. 
Mindezek hatására a bőr színe, tónusa és textúrája is látványosan javul, 
az öregedés jelei láthatóan halványodnak Teljes test peeling után, ven-
dégeinknek bőrmegújító iszappakolást adunk, ami selymessé és bárso-
nyossá varázsolja a   bőrt. Amíg az iszappakolás alatt a bőr tisztul és 
fiatalodik, kényeztető arc masszázs segíti a teljes ellazulást. Az energia-
töltő masszázshoz holt-tengeri ásványokkal dúsított masszázskrémet 
és ásványi anyagokban gazdag Osmoter TM hosszantartóan hidratáló, 
valamint a Duneliella Alga koncentrátumot használunk. Befejezésként 
egy mélytengeri hidratáló pakolás gondoskodik arról, hogy a bőr ne ve-
szítsen nedvességtartalmából. A kezelés után vendégeink valóban az 
újjászületés érzésével távoznak.    

AROMAFÜRDŐK
Relax fürdő – egyensúlyt biztosít test és lélek között  4.900,- Ft
Energie fürdő – frissítő hatású, élénkíti és táplálja a bőrt  4.900,- Ft
Kleopátra tejes-mézes fürdő – kényeztető, hidratáló hatású 4.900,- Ft


