
 Cennik 
 włosy krótkie włosy średnie włosy długie męskie 

     strzyżenie + mycie damskie  60,- 70,- 70,-   

     strzyżenie męskie (komplet: mycie x 2, stylizacja)    45,- 

modelowanie + mycie 50,- 60,- 70,-         25,-  

strzyżenie + modelowanie + mycie 70,- 80,- 90,-     

                                                                       Balayage 
baleyage                               (komplet) 180,- 200,- 220,- 75,-  

baleyage platinum 200,- 220,- 240,-   

baleyage – 2 kolory              (komplet) 200,- 220,- 240,-   

baleyage – 1 kolor + podst.  (komplet) 220,- 240,- 260,- (Luo, Majirel)  

baleyage – 1 kolor + podst.  (komplet) 240,- 260,- 280,-    (Inoa)   

baleyage – 2 kolory+podst.  (komplet) 230,- 250,- 270,- (Luo, Majirel)  

baleyage – 2 kolory+podst.  (komplet) 240,- 260,- 280,-    (Inoa)   

      korona 160,- 180,- 200,-   

 Farbowanie 
         farbowanie – 1 kolor (PROMOJA komplet) 150,- 170,- 190,-    Majirel  

      kolor luo                                          (komplet) 200,- 220,- 240,-   

INOA                                             (komplet) 210,- 230,- 250,-   

       demakijaż 40,- 50,- 50,-   

modyfikacja 60,- 80,- 100,-   

milkshake od 30,-     do 60,-    

cover 5                                              80,- 

  

       upięcie  150,- 170,-   

warkocz  20,- 30,-   

trwała 150,- 170,- 190,-   

prostowanie  50,- 60,-   

loki – prostownica 70,- 80,- 90,-   

ampułka – nawilżanie 50,- 60,- 70,-   

kuracja odbudowująca 75,- 80,- 100,-   

dzieci do lat 10   25,-   

                 W przypadku wykonywania w/w usługi na włosach wyjątkowo gęstych lub długich, 

                                   istnieje możliwość doliczenia do kosztu usługi ceny dodatkowo zużytego materiału.  

 



 

     LA BIOSTHETIQUE PARIS 
 
Paryż od zawsze był magnesem przyciągającym świat mody i piękna.  
Ze swą elegancką siedzibą tuż przy Champs-Élysées na wprost łuku triumfalnego  
marka La Biosthétique Paris jest w najlepszym towarzystwie.  
Oferuje najwyższej jakości kosmetyki do włosów, kompleksową obsługę i jest liderem  
w kreowaniu światowych trendów.  
W centrum zainteresowania pozostają od ponad 50 lat: ludzie oraz ich kompleksowe 
piękno. 
To moda i piękno metropolii paryskiej jest intelektualnym miejscem narodzin 
dzisiejszej koncepcji La Biosthétique “. 
 
Ponad 50 lat temu jej twórca biochemik Marcel Contier, wizjoner piękna par excellence,  
odkrył fizjologiczną współzależność pomiędzy włosami i skórą.  
Na tej podstawie rozwinięto sensacyjną, innowacyjną koncepcję piękna La Biosthetique.  
Jego celem było stworzenie produktów, które zapewnią ludziom poczucie całkowitego 
piękna i dobrego samopoczucia, chroniąc przy tym zasoby naturalne.  
Stworzył preparaty z wielu skutecznych, naturalnych komponentów, wykorzystując 
naukę życia w połączeniu z pięknem ludzi. Po stworzeniu znaczącej nazwy 
“Biosthétique”, znanej dziś jako La Biosthétique Paris, wprowadził on swoją wizję  
w życie.  
 
La Biosthétique Paris skupia swoje działania na dbałości o ostatecznego klienta,  
na delikatnych i bezpiecznych zabiegach, jak również na pozyskiwaniu wyjątkowych, 
naturalnych surowców. 
 
To co sprawia, że marka La Biosthétique Paris jest tak wyjątkowa to jej indywidualna 
oferta segmentu premium produktów i usług, które są precyzyjnie dopasowane do 
potrzeb klienta w salonie uwzględniając modę, elegancję i styl życia. 
 
 OFERTA    SPECJALNA 
    
   wł. krótkie            wł. średnie        wł. długie 

 
La Biosthetique NOWOŚĆ  farbowanie 1-kolor         220,-              240,-         260,- 

 

 

 


