
WWW.MENDAN.HU

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

Tel.: +36-93/542-180    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.

TIGI ÉS BRAIDME AND MORE 
PROFESSIONAL HAJÁPOLÁS HÖLGYEKNEK

Relaxációs hajmosás hajápoló samponnal,  
hajkondicionálás, hajformázás
rövid haj: 4.500,- Ft félhosszú haj: 5.500,- Ft hosszú haj: 6.500,- Ft 
extra hosszú vagy póthaj: 7.500,- Ft

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

Hajvasalás, göndörítés, tripla hullám – mosás, szárítás után
rövid haj: 1.500,- Ft félhosszú haj: 1.900,- Ft hosszú haj: 2.500,- Ft 
extra hosszú vagy póthaj: 2.900,- 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       
Frizura készítés mosás nélkül  3.900,- Ft
Konty, hajfeltűzés   4.900,- Ft
Gyermek hajvágás
 rövid haj: 2.900,- Ft hosszú haj: 4.100,- Ft

HAJFONÁSOK
Holland (2 db teljes) 4.500,- Ft
Teljes 3.000,- Ft / db
Fejre font 2.000,- Ft / db
Glitter 3.500,- Ft / 8 db
Póthaj 3.500,- Ft / db
Szál/zsinór 1.500,- Ft / db

TIGI COPYRIGHT HAJKEZELÉSEK
SOS  6.900,- Ft
Speciális 4.900,- Ft
Deluxe 9.900,- Ft
Express 3.900,- Ft

PROFESSIONAL HAJÁPOLÁS  
URAKNAK

Gépi hajvágás  3.500,- Ft 
Relaxációs hajmosás hajápoló samponnal, hajvágás  4.500,- Ft
Szakállvágás       2.500,- Ft

TOPÁZ SZÉPSÉGSZALON

Á R L I S T A  

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



MARIA GALLAND PARIS INTENZÍV 
KEZELÉSI MÓDSZEREI

MILLE – exclusive anti-age kezelés  
szarvasgombával és arannyal (75’)   39.900,- Ft
Fantasztikus megjelenés. Hamísítatlan luxus. „Botox-szerű” hatás. Exk-
luzív hatóanyagai: szarvasgomba, arany, Top C komplex, növényi őssejt, 
hyaluronsav.

D-tox tisztító kezelés (90’)  22.900,- Ft
A zsírosodásra hajlamos érett bőr ápolása, gátolja az öregedést. Le-
tisztítás arctejjel, peeling, tonizálás, vapozon, manuális tisztítás, nyug-
tató, méregtelenítő masszázs, hatóanyag koncentrátum, maszk, nappali 
krém.

Lift’ Expert – feszesítő kezelés (75’)   23.900,- Ft
Letisztítás arctejjel, peeling, tonizálás, arc-, nyak-, és dekoltázsmasszázs 
speciális lifting-technikával, anti age szérum, feszesítő arcmaszk, nap-
pali krém.

Hydra Global (60’)   19.900,- Ft
Letisztítás arctejjel, peeling, tonizálás, arc-dekoltázs masszázs, szérum, 
alga-maszk, nappali krém.

Lumin’ Éclat - bőröregedés első jeleire (50’)   17.900,- Ft
Elhalványítja a finom vonalakat és ráncokat. Letisztítás arctejjel, peeling, 
tonizálás, arc-dekoltázs masszázs, szemkörnyék ápolás, krémmaszk, 
selymes nappali krém.

Beauty expressz kezelés (35’)  10.900,- Ft
Letisztítás arctejjel, peeling, tonizálás, arc-, nyak-, és dekoltázsmasszázs, 
szemkörnyék ápolás, hidratáló vagy regeneráló pakolás, nappali krém.

ARCKEZELÉS URAK RÉSZÉRE

D-tox tisztító kezelés (90’)   22.900,- Ft
A zsírosodásra hajlamos érett bőr ápolása, gátolja az öregedést. Le-
tisztítás arctejjel, peeling, tonizálás, vapozon, manuális tisztítás, nyug-
tató, méregtelenítő masszázs, hatóanyag koncentrátum, maszk, nappali 
krém.

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

BIOLINE ARCKEZELÉSEK

Beauty Secret – Anti ageing kezelés (80’)  29.900,- Ft
Letisztítás arctejjel, peeling, tonizálás, szérum, masszázs, szérum fátyol 
maszk, nappali krém. Főbb hatóanyagok: Undaria hínár, paradicsom ős-
sejt, bioaktív peptidek.

DE-OX – Tripla C vitaminos kezelés mélytisztítással (90’)  23.900,- Ft
Letisztítás arctejjel, peeling, tonizálás, DE-OX C krémmel történő masz-
százs gőzzel, mélytisztítás, fertőtlenítés, C15 vitaminszérum, revitalizáló 
bőrhámlasztó alginát maszk, nappali krém. Főbb hatóanyagok: C15 vita-
minszérum (C-vitamin, ascorbil tetraisopalmitato, aszkorbil-palmitát)

DE-OX – Tripla C vitaminos kezelés (70’)   21.900,- Ft
Letisztítás arctejjel, peeling, tonizálás, C15 vitaminszérum, DE-OX C krém-
mel történő masszázs, revitalizáló alginát maszk, nappali krém. Főbb 
hatóanyagok: C15 vitaminszérum (C-vitamin, ascorbil tetraisopalmitato, 
aszkorbil-palmitát)

Pura – A problémás bőr kezelése (80’)   15.900,- Ft
Letisztítás arclemosó géllel, peeling, tonizálás, arcmasszázs gőzzel, mély-
tisztítás, fertőtlenítés, faggyúműködést szabályzó szérum, normalizáló 
maszk, mattító krém. Főbb hatóanyagok: grapefruit mag kivonat, matt-
effekt polymer, zöldségkivonatok.

Aqua+ – Mély hidratálás (60’)   14.900,- Ft
Letisztítás arctejjel, peeling, tonizálás, intenzíven hidratáló arc és nyak 
szérum, arc-nyak-dekoltázs masszázs intenzív hidratáló formulával, hi-
aluronsavas maszk, nappali krém. Főbb hatóanyagok: 3D
hialuronsav, kis molekulasúlyú hialuronsav, fokozatos hatóanyag kibocsá-
tású hidratáló részecskék.

Vita – A bőr vitalizálása (45’)   13.900,- Ft
Letisztítás arctejjel, peeling, tonizálás, arc és nyak revitalizáló szérum, 
arc-nyak-dekoltázs masszázs, tápláló maszk, nappali krém. Főbb ható-
anyagok: vital intensive complex (bőrazonos lipidek, biotechnológiai kol-
lagén, zöldségolajok)

Aqua-arcmasszázs (30’)   7.900,- Ft
Letisztítás arctejjel, peeling, tonizálás, kényeztető arcmasszázs 
aqua+arckrémmel, amely jojoba olaj és rizstej tartalmának köszönhetően 
minden bőrtípusnak puhaságot és rugalmasságot biztosít.

AROMAFÜRDŐK 
Relax fürdő – egyensúlyt biztosít test és lélek között   5.900,- Ft
Energie fürdő – frissítő hatású, élénkíti és táplálja a bőrt  5.900,- Ft
Kleopátra tejes-mézes fürdő – kényeztető, hidratáló hatású  6.900,- Ft

BIOLINE TESTKEZELÉSEK 

Zsírbontó testkezelés (60’)  19.900,- Ft
Kiegyensúlyozás, átformálás, rugalmasság. Teljes test peeling holtten-
geri sóval. Gélszérum, majd egy lágy teljes testmasszázs tápláló, zsír-
bontó krémmel. Főbb hatóanyagok: zöldkávé kivonat, guarana kivonat, 
terpentinolaj, fahéj, borostyán.

Méregtelenítő, feszesítő testkezelés (90’)  25.900,- Ft
Mikrocirkuláció élénkítés és feszesítés. Teljes test peeling holttengeri 
sóval. Gélszérum, majd egy lágy teljes testmasszázs tápláló, zsírbontó 
krémmel. A masszázst egy zsírbontó hideg zselé követi, amit pakolás-
ként használunk. Főbb hatóanyagok: zöld tea, kávé, menta, fekete áfo-
nya, hársfavirág.

EGYÉB KOZMETIKAI KEZELÉSEK
Nappali smink   5.900,- Ft
Alkalmi smink   6.900,- Ft
Díszített, egyedi, alkalmi smink (pl. esküvői; műszempilla)  8.900,- Ft
Szempillafestés   2.900,- Ft
Szemöldökfestés   2.900,- Ft
Szemöldökszedés   2.500,- Ft
Arcgyanta   3.500,- Ft
Bajuszgyanta   1.900,- Ft
Lábgyanta térdig   3.900,- Ft
Lábgyanta végig   5.500,- Ft
Fazongyanta (bikinivonal)   4.500,- Ft
Hónaljgyanta   2.900,- Ft
Kargyanta   3.500,- Ft
Hátgyanta   3.900,- Ft
Cukorpaszta felár   +50%
MenDan műszempilla építés   14.900,- Ft
MenDan műszempilla töltés 3 héten belül  8.900,- Ft
MenDan Volume műszempilla építés   17.900,- Ft
MenDan Volume műszempilla töltés  10.900,- Ft
Műszempilla leoldás   3.900,- Ft
Szempilla lifting (45’-60’)  13.990,- Ft
Gyermek arcmasszázs (25’)  3.900,- Ft
 
Ergoline szoláriumok (6’)      960,- Ft

MANIKŰR-PEDIKŰR
Lakkozás (manikűr vagy pedikűr után)   1.500,- Ft
Manikűr (40’)   5.500,- Ft
Japán manikűr (60’)   6.500,- Ft
Manikűr parafinos kézápolással (60’)   6.900,- Ft
Manikűr géllakkal   7.500,- Ft
Pedikűr lábápolással (50’)  6.500,- Ft
Gyógyászati jellegű pedikűr (70’)  7.900,- Ft
Pedikűr, frissítő lábmasszázzsal, lábápolással (70’)   7.900,- Ft
Pedikűr géllakkal   8.500,- Ft
Géllakkozott köröm előkészítése új géllakkozás előtt   2.000,- Ft
Gyermek manikűr lakkozással (20’)  2.900,- Ft


