
ПОСЛУГИ ТА ЦІНИ САЛОНУ КРАСИ «BEAUTY STYLE» 

Салон краси "Beauty Style": 79000, м. Львів, вул. Федьковича, 14 (вхід із двору) 

Режим роботи: ПН-СБ 10.00-20.00 год; НД 10.00-17.00 год. Контакти: (098) 9226599, (063) 0349606. 

Манікюрний бар "Beauty Style": 79040, м. Львів, вул.Патона37, ТЦ "Арсен", 2 поверх біля піцерії 

Режим роботи: ПН-СБ 10.00-20.00 год; НД 11.00-20.00 год. Контакти: (067) 9200752, (063) 0349605. 

Навчальний  Центр  Краси: 79000, м. Львів, вул. Федьковича, 14 (вхід із двору). 

Режим роботи: ПН-ПТ 10.00 - 17.00 год. Контакти: (098) 922-65-99, (063) 034-96-06. 

Попередній запис:  beautystyle.lviv@gmail.com              Консультація:  beautyandstyle@ukr.net 

www.lvivbeautystyle.jimdo.com      https://facebook.com/lvivbeautystyle      https://vk.com/lvivbeautystyle 

 

Перукарські послуги (дитячі, чоловічі, жіночі зачіски, стрижки, укладки, накрутки, плетення…); 

педикюр і манікюр (обрізний, необрізний, апаратний, художній, французький, спа-манікюр); 

навчальні курси краси з нігтьової естетики, макіяжу, візажу, косметології; біохімія волосся, 

завивка, ламінування, кератинування; фарбування і мілірування волосся, колорування; 

нарощування волосся; системи догляду за нігтями; нарощування нігтів (гелеве та акрилове); 

візаж, макіяж, перманентний макіяж і мануальний мікроблейдинг, розробка імідж-стилю; 

воскова депіляція, цукрова депіляція, депіляція ниткою; відновлюючі природні маски, масаж 

голови; тату, глітер-тату, художній розпис хною; пірсинг; косметологія; парафінотерапія… 

        

ПЕРУКАРСЬКІ ПОСЛУГИ  

№  Найменування послуги за прейскурантом Ціна, грн. 

1. Стрижка дитяча  60,00 

2. Стрижка чоловіча (з миттям голови - 90,00) 80,00 

3. Стрижка жіноча 100,00 

4. Стрижка жіноча + миття голови + укладка 150,00-200,00 

5. Укладка жіноча 100,00-200,00 

6. Накрутка волосся: 

- коротке, середнє 

- довге волосся 

- накрутка на щітки, бігуді, плойку 

- дифузор 

- плетення 

 

120,00-150,00 

150,00-200,00 

від 100,00 

від 100,00 

50,00-150,00 

7. Корекція стрижки 100,00-120,00 

8. Випрямлення волосся прасочкою від 100,00 



9. Модельна зачіска 100,00-300,00 

10. Миття голови для чоловіків 10,00 

11. Миття голови для жінок 30,00 

12. Стрижка гривки 30,00 

13. Колорування (+вартість матеріалів) від 150,00 

14. Фарбування волосся (різноманітні стилі): 

- коротке волосся (+вартість матеріалів) 

- середнє волосся (+вартість матеріалів) 

- довге волосся (+вартість матеріалів) 

 

100,00 

150,00 

210,00 

15. Мілірування волосся 300,00-700,00 

16. Ламінування волосся 400,00-600,00 

17. Кератинування волосся 600,00-800,00 

18. Хімічна завивка 400,00-600,00 

19. Біохімія волосся 600,00-800,00 

20. Фарбування волосся у стилі «омбре» (залежно від довжини і об’єму) 300,00-800,00 

 

НІГТЬОВА ЕСТЕТИКА ТА ІНШІ ПОСЛУГИ 

1. Дитячий манікюр (виконується з видаленням кутикули ножицями) 30,00 

2. Чоловічий манікюр (виконується з поліруванням нігтів) 80,00 

3. Класичний манікюр (масаж кутикули, використання зволожуючої олійки) 50,00 

4. Біологічний манікюр (виконується масаж рук зі зволожуючим кремом) 50,00 

5. SPA-манікюр чоловічий (за допомогою пілінгів) 120,00 

6. SPA-манікюр жіночий (за допомогою пілінгів) 100,00 

7. Педикюр жіночий (комбінований) 200,00 

8. Педикюр чоловічий (комбінований) 250,00-270,00 

9. Покриття лаком 20,00 

10. Графічний дизайн (чорно-білий розпис, квітковий орнамент) 50,00 

11. Класичний френч (індивідуальний підбір нігтьової пластини) 50,00 

12. Сучасний френч (французький манікюр) 50,00 



13. Френч з ефектом шкіри тварин (різноманітний дизайн) 45,00 

14. Нейл-арт з використанням дизайну (фольга, камінь, бісер, стрази, нитки) від 70,00 

15. Китайський розпис (маки, волошки, інше) 50,00-100,00 

16. Покриття нігтів гель-лаком «Iryna Giblett»:  

- просте покриття 

- з френчем 

 

120,00 

150,00 

17. Укріплення натуральних нігтів: 

- прозорим (базовим) гель-лаком 

- прозорим гель-лаком + класичний манікюр (чистка нігтів) 

 

100,00 

150,00 

18. Укріплення натуральних нігтів біо-гелем, гелем: 

- просте 

- з френчем 

 

200,00 

250,00 

 

 

19. 

Покриття натуральних нігтів акрилом: 

- просте 

- з френчем 

 

200,00 

250,00 

20. Корекція нігтів покритих біо-гелем, гелем, акрилом: 

- просте 

- з френчем 

 

200,00 

250,00 

21. Нарощування нігтів (усіх/1ніготь): 

- просте 

- з френчем 

- з ефектом дизайну 

- з ефектом акваріуму 

 

400,00/40,00 

450,00/45,00 

від 500,00 

від 500,00 

22. Корекція нарощених нігтів: 

- просте 

- з френчем 

 

300,00 

350,00 

23. Знімання з нігтів: 

- гель-лаку 

- гелю, акрилу 

 

30,00 

90,00 



- з використанням лікувального лаку +20,00 

24. Ремонт нігтя з використанням шовку, акрилової пудри 20,00/1ніготь 

25. Наклеювання (знімання) тіпсів (штучних нігтів) 70,00 

26. Глітерні татуювання (glitter tatto) від 50,00 

27. Художній розпис хною (bio tatto) від 60,00 

28. Масаж рук, ніг, голови 20,00-30,00 

29. Відновлюючі природні маски від 50,00 

30. Парафінотерапія для чоловіків (руки) 120,00 

31. Парафінотерапія для жінок (руки) 100,00 

32. Парафінотерапія для чоловіків (ноги) 150,00 

33. Парафінотерапія для жінок (ноги) 120,00 

34. Послуги пірсингу: 

- пірсинг 1 вуха (із сережкою) 

- пірсинг 2 вух (із сережкою) 

- пірсинг носа (із сережкою) 

- пірсинг пупка (+вартість сережки) 

- пірсинг брови (+вартість сережки) 

 

100 

150 

200 

200 

200 

35. Нарощування волосся: 

- методом пришивання (+ вартість волосся) 

- капсульним методом (+ вартість волосся) 

 

400,00-600,00       

1200,00 

 

МАКІЯЖ ВІЗАЖ СТИЛЬ 

1. Створення форми брів 50,00 

2. Фарбування брів 40,00 

3. Фарбування брів хною 60,00-80,00 

4. Фарбування вій 40,00 

5. Корекція брів 40,00 

6. Макіяж (денний, вечірній, святковий, весільний) 350,00-450,00 

7. Кератинове ламінування вій (включаючи ботокс - 100,00) 500,00 



8. Нарощення вій: 

- класичне нарощення 

- 2D-нарощення вій 

- 3D-нарощення вій 

 

400,00 

450,00 

500,00 

9. Корекція нарощених вій: 

- класичне нарощення 

- 2D-нарощення вій 

- 3D-нарощення вій 

 

280,00 

330,00 

380,00 

10. Зняття нарощених вій 80,00-100,00 

11. Біо-завивка вій 250,00 

12. Створення індивідуального стилю для манікюру 50,00 

13. Створення індивідуального стилю для макіяжу/зачіски 80,00 

14. Апаратний перманентний макіяж і мануальний мікроблейдинг 1600,00 

 

КОСМЕТОЛОГІЧНІ ПОСЛУГИ 

№  Найменування послуги за прейскурантом Ціна, грн. 

1. Чистка обличчя 200,00-350,00 

2. Кислотний пілінг обличчя 450,00 

3. Масаж обличчя із препаратами «анті ейдж» 250,00 

4. Пластичний масаж обличчя 150,00 

5. Лімфо-дренажний масаж 150,00 

6. Анти віковий догляд обличчя (без масажу) 180,00 

7. Лікувальна процедура волосяної частини голови 150,00 

8. Мезотерапія волосяної частини голови 300,00 

9. Безін’єкційна мезотерапія 400,00 

10. Ін’єкційна мезотерапія 500,00 

11. Карбоксітерапія 400,00 

12. Біоревіталізація від 1200,00 

 



ПОСЛУГИ ДЕПІЛЯЦІЇ 

№  Найменування послуги за прейскурантом Ціна, грн. 

1. Ділянка обличчя: 

- брови 

- вуха 

- ніс 

- губи 

- підборіддя 

від 20,00 

40,00 

30,00 

20,00 

30,00 

30,00 

2. Ділянка рук: 

- під пахвами 

- дві руки вище ліктя 

- дві руки до ліктя 

- дві руки повністю 

 

60,00-80,00 

70,00 

70,00 

130,00 

3. Ділянка «бікіні»: 

- по зоні білизни 

- глибоке бікіні 

- екстра глибоке бікіні 

 

від 150,00 

від 200,00 

від 300,00 

4. Ділянка ніг: 

- ноги вище коліна 

- ноги до коліна 

- ноги повністю 

 

100,00 

100,00 

180,00 

 

Навчальні курси манікюру, педикюру, покриття гель-лаком, нарощення нігтів, макіяжу, візажу, нарощування вій, 

воскової та цукрової депіляції, пірсингу, косметології проводяться за адресою:                                                                 

м. Львів, вул. Федьковича, 14 (вхід із двору). Контакти: (098) 922-65-99, (063) 034-96-06. 


