
 

 

 

 CENNIK USŁUG FRYZJERSKICH I KOSMETYCZNYCH 

STUDIO FRYZUR I KOSMETYKI „AMELIA" 

Al. Legionów 12  

18-400 Łomża  
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Zabiegi fryzjerskie 
 

Strzyżenie damskie włosów krótkich bez mycia …………..…….……………….......60zł  
z myciem ……………….……………………......70zł  
i modelowaniem …………………………...…80zł  

Strzyżenie damskie włosów średnich bez mycia …………..….……………..….......70zł 

z myciem ……………….…………………...….80zł  

i modelowaniem ………………………………90zł  

Strzyżenie damskie włosów długich bez mycia …………..…….…………..….......100zł 
z myciem ………………………….….………..120zł  

i modelowaniem ……………….………..…..140zł  
masaż skóry głowy ……….…………….…..30zł  

Strzyżenie grzywki ………………………….………………………….….………..…25zł  
 

Strzyżenie damskie u certyfikowanej stylistyki - 
fryzjerki mgr Anny Borusiewicz  

 

Strzyżenie damskie włosów krótkich z myciem i modelowaniem ………………....90zł  

Strzyżenie damskie włosów średnich z myciem i modelowaniem …………..…..100zł  
Strzyżenie damskie włosów długich z myciem i modelowaniem ……..............150zł  

masaż skóry głowy ………….…..30zł  
 

Loki/ fale bez mycia włosy do ramion ……………….…...…….. 90zł 
Loki/ fale bez mycia włosy do łopatek ……………….….…….. 120zł 
Loki/ fale bez mycia włosy do pasa  ………………..….……….. 160zł 
Loki/ fale z myciem włosy do ramion ……...……………….…..130zł 

Loki/ fale z myciem włosy do łopatek …………………….…….. 170zł 
Loki/ fale z myciem włosy do pasa  ………………….….……….. 180zł 

Uczesanie wieczorowe (upięcie) …………………………………………….………….…..170zł  

(upięcie z wypełniaczem) …………………………190zł  

Uczesanie ślubne ……………………………………………………..…….….……….…………250zł  

(upięcie z wypełniaczem) …………………………270zł  

Uczesanie koktajlowe …………………………………….…………..…….….………… od 120zł  

+ opłata za ozdoby  

Strzyżenie męskie …………………………………………..…………………………….…………50zł  

z myciem i stylizacją ………………….60zł 



 

 strzyżenie wąsów …………………..…20zł  

strzyżenie brody …………………….…50zł  

Strzyżenie dzieci (do lat 10), powyżej patrz cennik jak dla dorosłych .………40zł  

Modelowanie włosów krótkich....................................................................50zł 

Modelowanie włosów średnich do ucha......................................................60zł 

Modelowanie włosów średnich do ramion...................................................70zł 

Modelowanie włosów długich 

do łopatek................................80zł 

poniżej łopatek................................90zł  

 

Modelowanie weselne 

Modelowanie włosów krótkich....................................................................70zł 

Modelowanie włosów średnich do ucha......................................................80zł 

Modelowanie włosów średnich do ramion...................................................90zł 

Modelowanie włosów długich 

do łopatek...............................100zł 

poniżej łopatek...............................110zł  
 

Chemia  

Trwały styling włosy krótkie …………………………………………………….……………150zł  

włosy średnie do ramion ……………….………...200zł  

włosy długie do łopatek ………………..….………250zł  

włosy długie do pasa ………………..….………300zł  
 

Koloryzacja 

włosy krótkie:  

jeden kolor ……………………………….…..150zł 

każdy dodatkowy ………………….………….30zł 

włosy średnie:  

jeden kolor ………….…………………………165zł 

każdy dodatkowy ……………….………..…..35zł 

włosy długie:  

jeden kolor ……………….………………...200zł 

każdy dodatkowy …………….……………..40zł  

pasma na koronie:  

włosy średnie …………………………………150zł 

włosy długie …………………………..………200zł  



 

Użycie Olaplex  

1ml ……………………………..30zł  

Koloryzacja Ombre ………..……………………………..280zł  

Koloryzacja Sombre ……………..………..………………320zł  

Koloryzacja Air Touch …………..………..………….……350zł  
 

Pielęgnacja włosów  

Botox White włosy krótkie do ucha ………….……………………………….………….…..120zł  

Botox White włosy do linii brody ….……………………………………………..……..……..130zł  

Botox White włosy do ramion ………….…………….………………………...……………...160zł  

Botox White włosy do łopatek ………….…………….…………………………………….…..180zł  

Botox White włosy do pasa ………….…………….………………….…….……….…………..300zł  

Botox Tahe włosy do ucha ………….…………………………………….…………….………...120zł  

Botox Tahe włosy do linii brody ….………………………..…………..……………..………..140zł  

Botox Tahe włosy do ramion ………….…………….………………..…..…………….….…..160zł  

Botox Tahe włosy do łopatek ………….…………….………………………………...………..180zł  

Botox Tahe włosy do pasa ………….……………….………………….……………….………..300zł  

Nanoplastia Natura Eva włosy krótkie do ucha ………….……………………………..300zł  

Nanoplastia Natura Eva włosy do linii brody ………….……..…………………..……..500zł  

Nanoplastia Natura Eva włosy do ramion ………….……………………………………..600zł  

Nanoplastia Natura Eva włosy do łopatek ………….………………………….…….…..800zł 

Nanoplastia Natura Eva włosy do talii ………….………………………………….…….1000zł 

Nanoplastia Natura Eva włosy do pasa ………….……………………………..…….….1200zł 

Beach Waves włosy do ramion ……………………………………………………..…………..170zł 

Beach Waves włosy poniżej ramion ……………………………………………..….………..220zł  

Włosy Afro – przy każdej usłudze droższe o 50zł  

Badanie skóry głowy kamerą ……………………………………………….40zł 

Dermabrazja ………………………………………………………..……………...120zł  

(plus koszt modelowania) 

Keratynowe prostowane włosów  

włosy krótkie …………………………………..150zł  

włosy średnie ………………………………….250zł  

włosy długie (do ramion) ……………………………………350zł  

włosy bardzo długie (poniżej łopatek) ……………………………………500zł  

Przedłużanie włosów (ringi, keratyna)  

Pasemko długość 30cm, europejskie - 8zł, słowiańskie - 12zł  



 

Pasemko długość 40cm, europejskie - 9zł, słowiańskie – 16zł  

Pasemko długość 50cm, europejskie - 12zł, słowiańskie - 20zł  

Taśma silikonowa jedna „kanapka” 40 cm...........................................60zł  

„kanapka” 50 cm i dłuższa............................................80zł  

Taśma Showpony jedna „kanapka” 35 cm...........................................120zł 

Taśma Showpony jedna „kanapka” 45 cm...........................................150zł 
 

 

 

Zabieg regenerująco - pielęgnacyjny 

włosy krótkie ……………………………..50zł  

włosy średnie ……………………………..70zł 

 włosy długie ……………………………..90zł  

Plus koszt modelowania (zgodnie z cennikiem) 

Moroccanoil + NASHI  

Pielęgnacja włosy krótkie ……………………………..70zł  

włosy średnie ……………………………..90zł  

włosy długie …………………………….110zł   

Przy wykupieniu trzech zabiegów, czwarty zabieg z 50% rabatem  

Kuracja grzebień laser HAIRMAX 20zł (Widoczne rezultaty 

można zobaczyć już po 12 tygodniach, stosując HairMax 

LaserComb® trzy razy w tygodniu)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zabiegi kosmetyczne 
Henna brwi 35zł, czas 20 min. 

Henna rzęsy 20zł, czas 20 min. 

Henna z regulacją 45zł, czas 20 min.  

Henna egipska 70zł  

            Henna pudrowa 80zł 

Regulacja brwi 20zł, czas 15 min. 

Regulacja bródki+ wąsik 30zł, czas 20 min. 

Henna komplet (brwi, rzęsy, regulacja) 60zł, czas 30 min. 

Wosk (wąsik, bródka) 30zł, czas 10 min. 

Manicure klasyczny 50zł, czas 40 min 

Manicure podstawowy bez malowania 45zł, czas 20 min. 

z malowaniem 50zł, czas 40 min. 

Manicure frencz (z ozdobami) 55zł, czas 45 min. 

Manicure hybrydowy 80zł, czas 40 min. 

Manicure vinylowy 70zł, czas 40 min. 

Zdjęcie hybrydy 15zł  

Manicure japoński 80zł, czas 40 min. 

Zdobienia 10zł 

Parafina 50zł (peeling gratis) 

Peeling na dłonie 20zł 

Manicure męski 60zł 

Pedicure klasyczny 100zł 

Pedicure klasyczny (frezarkowy, kwasowy + odżywka na paznokcie) 120zł 

Pedicure z malowaniem paznokci, lakierem OPI lub ORLY 130zł 

Pedicure winylowy CND 130zł 

Pedicure hybrydowy 150zł 

Pedicure męski 140zł 

Zdjęcie hybrydy na stopach 15zł 

Wycięcie skórek przy paznokciach stóp ze zmiękczeniem 20zł 

Opiłowanie paznokci stóp 15zł 

Zdjęcie hybrydy plus wycięcie skórek + opiłowanie plus odżywka 30zł 

Akryl żel na dłonie 180zł, czas 1,5 godz.   

Akryl żel na stopy 150zł, czas 1,5 godz.  

Zabieg parafinowy na dłonie 50zł, czas 35 min.  



 

Makijaż dzienny 150zł, czas 25 min. 

Makijaż wieczorowy 170zł, czas 75 min.  

Makijaż ślubny 190zł, czas 90 min. 

Sztuczne rzęsy 25zł, kępki 3zł za sztukę   

Rzęsy trwałe przedłużanie 180zł  

Przekłucie uszu 80zł, czas 15 min.  

Depilacja (czas orientacyjny)  

Nosa 30zł, czas 15 min.  

Wąsika, brody i policzków 40zł, czas 30 min.  

Łydki 60zł, czas 45 min.  

Uda 60zł, czas 45 min.  

Bikini 40zł, czas 30 min. 

Całe nogi 120zł, czas 1h 30 min.  

Depilacja pleców 70zł, czas 60 min. 

Depilacja klatka piersiowa 70zł, czas 50 min. 

Pachy 40zł, czas 30 min. 

Ręce 40zł, czas 30 min. 

Depilacja klatka piersiowa, plecy, brzuch 170zł, czas 1h 15 min. 

 

Depilacja światłem IPL Philips Lumea Nogi 150zł, czas 60min. 

Depilacja światłem IPL Philips Lumea Ręce 100zł, czas 30min. 

Depilacja światłem IPL Philips Lumea Pachy  80zł, czas 30min. 

Opalanie natryskowe SUNFX  

(szczegóły pod adresem http://www.sunfxpolska.pl/)  

- całe ciało 120zł  

- połowa ciała 60zł  

- od pasa w górę 60zł  

- od pasa w dół 60zł  

 Kwas migdałowy 120zł – 1 zabieg 

Oczyszczanie manualne twarzy (podstawowe) 120zł 

Oczyszczanie + maska algowa lub masaż 140zł 

Oczyszczanie + maska algowa + masaż 150zł  

Peeling kawitacyjny 70zł  

Peeling kawitacyjny + ampułka 80zł  

Peeling kawitacyjny + maska algowa 120zł  

Mikrodermabrazja 140zł  



 

Mikrodermabrazja + maska algowa 160zł  

Sonoforeza 70zł  

Sonoforeza + maska algowa 120zł  

Mezoterapia bezigłowa 180zł  

Masaż twarzy 60zł  

Masaż szyi i dekoltu 75zł  

Maska algowa na twarz 60zł  

Maska algowa na twarz i szyję 90zł  

Maska algowa na twarz, szyję i dekolt 120zł  

Maska algowa na twarz + masaż na twarz i szyję 140zł  

Płat kolagenowy 90zł  

Maska liftingująca (twarz i szyja) 120zł  

Maska liftingująca pod oczy 50zł  

Maska do skóry naczynkowej 120zł  

Zabiegi twarzy  

  Zabieg oczyszczający/ przeciwzmarszczkowy...............................................250zł 
(peeling kawitacyjny/ mikrodermabrazja + darnsonwalizacja + sonoforeza + maska algowa + krem)  

Zabieg na naczynka.......................................................................................200zł 
(peeling enzymatyczny + sonoforeza + maska algowa + krem)  

 

ZAPARSZAMY 


