
Beauty





Наші майстри – не просто фахівці 
своєї справи, які віртуозно створюють 
красу ваших рук, обличчя та волосся, 
але й уважні та пильні іміджмейкери. 
Створити концепцію вашого образу, 
підкреслити індивідуальність, 
сформувати стильний і привабливий 
образ, зробити вашу зовнішність 
гармонійною та приголомшливою 
за мінімальний час – наша робота. 
Щоб ви покидали салон з посмішкою, 
впевненістю у власній привабливості 
і бездоганності – наша місія.





Hair studio

Стрижки, укладання, фарбування, 
завивки і плетіння на будь-який смак, 
різноманітні anti-age і відновлювальні 
процедури для реконструкції, 
збереження краси і здоров’я волосся. 
Наші майстри допоможуть створити 
і підкреслити індивідуальний стиль, 
зробити волосся привабливою                             
і бездоганною деталлю                                             
вашого образу.





від  $55  до  $95

від  $45  до  $125  

від  $25  до  $185  

Стрижка

Тонування і фарбування 

Догляд за волоссям





Доглянуті руки, бездоганна шкіра                     
і шикарний дизайн нігтів – це краса 
без зайвих витрат часу і сумнівів                       
у професіоналізмі майстрів нігтьової 
індустрії. Ми знаємо, як зробити 
не просто манікюр і педикюр,                                   
а оточити ваші пальчики                                     
непідробною турботою.

Nail Bar





від  $40

від  $50  

від  $90  

Манікюр

Педикюр

Гелеве нарощування нігтів





Авторські техніки і креативний підхід, 
професіоналізм і використання 
найкращих косметичних засобів, 
бездоганний смак і майстерність 
наших фахівців дозволяють 
виконати візаж будь-якої складності,                                  
на будь-який випадок життя                                
та реалізувати всі ваші побажання.

Make-up





від  $40

від  $50  

від  $65  

Експрес макіяж

Денний макіяж 

Вечірній макіяж 





Щоб надати особливого магнетизму 
очам, наші фахівці проведуть 
фарбування або нарощування вій, 
корекцію форми брів. Ми гарантуємо 
комплексний догляд за красою 
очей з любов’ю і повагою до вашої 
природної краси, щоб ви були завжди 
максимально жіночною і доглянутою.

Brow & Lash Bar





від  $15

від  $105  

від  $190

Корекція форми брів

Ламінування вій

3D нарощування вій





Якісно і дбайливо проведена 
депіляція забезпечує не тільки 
гладкість шкіри на кілька тижнів. 
Професійне проведення процедури 
гарантує відсутність травматизації 
шкіри і роздратування, уповільнення 
росту волосся і впевненість у собі.

Depilation





від  $10

від  $20

від  $40

Воскова епіляція зон обличчя

Воскова епіляція                                        
пахвових западин 

Воскова епіляція бікіні



Київ, вул. Московська 23
+38 044 374 73 74

info@sandler.com.ua
sandler.com.ua


