ЦЕНОРАЗПИС
PRICE LIST

ФРИЗЬОРСКИ УСЛУГИ С ПРОДУКТИ BALMAIN
HAIR SERVICES WITH BALMAIN HAIR

Сешоар/ Blow dry
Подстригване / Hair cut
Подстригване и сешоар/ Hair cut with blow dry
Боядиване с боя Balmain (1 брой)/

90лв/45€
90лв/45€
160лв/80€
190лв/95€

40min
30min
60min
60min

270лв/135€

100min

340лв/170€

120min

400лв/200€
200лв/100€

60min

Color with Balmain (1 piece)

Боядиване с боя Balmain (1 брой) + сешоар /
Color with Balmain (1 piece) + Blow dry

Боядиване, подстригване и сешоар/
Color, Hair cut and Blow dry
Корекция на цвят/ Color correction
Вечерна прическа/ Hairdo
*При допълнително използване на боя се заплаща 30лв.
If more color is needed it will be charged 15€

МАНИКЮР С ПРОДУКТИ PRONAILS
NAIL SERVICES WITH PRONAILS

Маникюр без лак (мъжки маникюр)/
Manicure without nail polish (men’s manicure)

Маникюр с обикновен лак/
Manicure with nail polish
Маникюр с гел лак/ Manicure with gel polish
Педикюр без лак/ Pedicure without nail polish
Педикюр с обикновен лак/ Pedicure with nail polish
Педикюр с гел лак/ Pedicure with gel polish
Сваляне на гел лак/ Gel polish removal
Антиейдж терапия/ Anti-age therapy

50лв/25€

35min

60лв/30€

60min

70лв/35€
70лв/35€
80лв/40€
90лв/45€
30лв/15€
60лв/30€

60min
60min
60min
60min
15min
20min

ГРИМ
MAKEUP

Експресен грим / Express makeup
(contour, mascara, lip gloss)

Дневен грим / Daily makeup
(light contour + 2 colors eye shadows)

Вечерен грим / Evening makeup

90лв/45€
130лв/65€
150лв/75€

(contour + smokey eyes)

Грим за фотосесия / Photoshoot makeup
(full coverage + eyelashes)

Абитуриентски грим / Prom makeup
(full coverage + eyelashes)

Новогодишен празничен грим / New year makeup
(contour + smokey eyes)

INSTA грим - Smokey, cut-crease, spotlight & other insta
makeup looks
(full coverage + eyelashes)

Пробен грим / Trial makeup
Хелоуин грим / Halloween makeup
Мъжки грим / Men makeup

170лв/85€
170лв/85€
170лв/85€
190лв/95€
150лв/75€
170+ лв/85+ €
80лв/40€

Сватбен грим / Wedding makeup
Сватбен (булчински) грим / Wedding (bride) makeup
(full coverage + eyelashes)

Булчински грим + още 1 грим / Bride makeup + 1
Булчински грим + още 2 грима / Bride makeup + 2
Булчински грим + още 3 грима / Bride makeup + 3
Изкуствени мигли / Eyelashes
(eyelashes + application)

Поставяне на изкуствени мигли / Eyelashes application
Посещение на адрес / Home visit

190лв/95€
330лв/165€
470лв/235€
590лв/295€
30-40лв /15-20€
10лв/5€
+100лв/+50€

СРЕДНА ДО ДЪЛГА ТЪНКА КОСА
СЪС СУХИ КРАИЩА
Стъпка 1:

Стъпка 2:

Нанасяне и нежен масаж с шампоана за обем Volume Shampoo. Шампоанът оставя
първия слой на кутикула леко отворен, което придава допълнителен обем на косата.
Завършек с лекия хидратиращ балсам Moisturizing Conditioner на
подсушена с хавлия коса, за да хидратира косата без да я утежнява. Защитава косата
срещу външни влияния и придава на косата естествен блясък.

MEDIUM TO LONG FINE HAIR
WITH DRY ENDS
Step 1:

Step 2:

Аpplication and massage the Volume Shampoo. The formula of the Volume Shampoo
leaves the ﬁrst cuticle layer slightly open, which gives extra volume to the hair.
Finishing with the lightweight Moisturizing Conditioner on towel dry hair to condition the
hair without weighing the hair down. Protects the hair against external damages and
gives the hair a healthy, natural gloss.

90лв/45€

40min

* цената на услугата включва сешоар
The price include blow dry, hair cut or coloring

УВРЕДЕНА И МНОГО
ТРЕТИРАНА КОСА
Стъпка 1:

Измиване на косата с Възстановяващ шампоан, за заздравяване, реконструиране и
възстановяване на косата отвътре навън.

Стъпка 2:

Нанасяне на микс от Възстановяващата маска и 3 капки от Възстановяващия нощен
серум върху подсушена с хавлия коса.
Оставяне да подейства 5 до 15 минути.

Стъпка 3:

Завършване с Revitalizing Conditioner (възстановяващ балсам), за да се заключи влагата.
За по-силна хидратация използване на Repair mask (реконструираща маска) след стъпка
2 (за 5-15 минути)

DAMAGED AND OVER
PROCESSED HAIR
Step 1:

Washing the hair with Revitalizing Shampoo to strengthen, rebuild and repair the hair from
the inside out.

Step 2:

Аpplication a mixture of Revitalizing Mask and 3 drops of Overnight Repair Serum to towel
dry hair.
Leaving in for 5 to 15 minutes.

Step 3:

Finishing with Revitalizing Conditioner to lock in moisture.
For extra moisture using the Repair mask after step 2 (5 to 15 minutes)

70лв/35€

60min

* цената на услугата не включва сешоар и/или боя и подстригване
The price does not include blow dry, hair cut or coloring

СУХ И НЕБАЛАНСИРАН СКАЛП
Стъпка 1:

Нанасяне на хидратиращия шампоан, за създаване на силна, блестяща и покорна коса.

Стъпка 2:

Нанасяне 3 до 5 капки от Възстановяващия нощен серум върху подсушена с хавлия
коса. Действие 5 до 10 минути - естествените масла и екстракти работят дълбоко в
скапла и косата.

Стъпка 3:

Измиване на косата с Хидратиращия шампоан за по-добро подхранване и премахване
на излишната мазнина.

Стъпка 4:

Завършване с Хидратиращ балсам за дълбоко подхранена и покорна коса.

DRY AND IMBALANCED SCALP
Step 1:

Using Moisturizing Shampoo to create strong, shiny and manageable hair.

Step 2:

Application 3 to 5 drops Overnight Repair Serum to towel dry hair and onto the scalp
with deep massage. Covering the hair with a warm towel and leaving for 5 to 10
minutes to let the natural oils and extracts work deeply into the scalp and hair.

Step 3:

Washing the hair with Moisturizing Shampoo for extra nourishment and to remove
excess oils.

Step 4:

Finishing with Moisturizing Conditioner for deeply nourished and manageable hair.

50лв/25€

55min

* цената на услугата не включва сешоар и/или боя и подстригване
The price does not include blow dry, hair cut or coloring

НЕПОКОРНА КОСА
Стъпка 1:

Нанасяне на Revitalizing Shampoo (възстановяващ шампоан) и масаж.

Стъпка 2:

Смесване на Repair Mask (реконструираща маска) с 3 капки Overnight Repair
Serum (възстановяващ нощен серум) и нанасяне върху косата. Действие 5 до 15
минути.

Стъпка 3:

Изплакване обилно с вода и завършване с Revitalizing Conditioner (възстановяващ
балсам), за възстановяване жизнеността на косата без да се утежнява.
Възстановяващата формула включва добра селекция витамин Е,F и P.
Необходимите съставки за здрава и блестяща коса.

COARSE HAIR
Стъпка 1:

Using the Revitalizing Shampoo and massage deeply into the hair.

Стъпка 2:

Application a mixture of Repair Mask and 3 drops of Overnight Repair Serum
and let it work into the hair and leave for 5 to 15 minutes.

Стъпка 3:

Rinsing thoroughly and ﬁnishing with Revitalizing Conditioner to restore the hair’s
vitality without adding weight. The revitalizing formula includes a ﬁne selection of
vitamins E, F and P. The ultimate ingredients for shiny, healthy and lustrous locks.

70лв/35€

50min

* цената на услугата не включва сешоар и/или боя и подстригване
The price does not include blow dry, hair cut or coloring

БОЯДИСАНА КОСА И
УВРЕДЕНА КОСА
Стъпка 1:

Използване на Шампоан за боядисана коса Couleurs Couture

Стъпка 2:

Завършване с Балсам за боядисана коса Couleurs Couture за създаване на силна,
блестяща и покорна коса. UV щитът защитава косата срещу UV радиация и подсилва
цвета. Предоставя дълготрайни цветове на боядисаната коса и дава на косата
брилянтен блясък.

Стъпка 3:

Нанасяне на Възстановяващ нощен серум

COLOURED AND DAMAGED HAIR
Step 1:

Using Couleurs Couture Shampoo to deeply nourish the hair

Step 2:

Finish with Couleurs Couture Conditioner to create strong, shiny and manageable
hair. The UV-shields protect the hair against UV radiation and enhance colour
retention. Provides long lasting colours to colour-treated hair and gives the hair a
brilliant shine.

Step 3:

Application of Overnight Repair Serum

50лв/25€

40min

* цената на услугата не включва сешоар и/или боя и подстригване
The price does not include blow dry, hair cut or coloring

5-СЕДМИЧНА ВЪЗСТАНОВЯВАЩА ТЕРАПИЯ
Терапия за коса за регенерация и съживяване в рамките на 5 седмици. Този нежен,
лек, гъвкав лосион помага за съживяването и възстановяването на косата до
най-младежкия й, лъчезарен вид. Специално разработен, за да поддържа естествения
баланс на влагата на скалпа. Уплътнява кутикулите, осигурява плътност и еластичност
при реконструкцията на косъма.

BALMAIN 5-WEEK ENRICHING TREATMENT
The 5 Week Enriching Hair Treatment is designed as a complete service. For most
optimum results use as a 5 Week Enriching Hair Treatment to ensure that all new connections within the protein chain are sealed. This soft, lightweight, versatile lotion helps to
revitalize and restore hair to its most youthful, radiant appearance. Seals hair cuticles,
gives body and elasticity while reconstructing the hair ﬁber.

Терапия в салона / In salon Therapy- 40лв/20€
Кутия с 5 терапии у дома /
Box with 5 pieces for home care -175лв/88€

Резервиране на процедура
Предварителна резервация е желателна, за да запазите предпочитаното от Вас
време за процедурата. Резервация може да направите, като се свържете с
рецепцията на 6754. Нашият отдаден професионален екип ще ви помогне да
изберете терапията, която е най-подходяща за Вашите нужди.
Отмяна на резервация
Моля да ни уведомите най-малко 4 часа преди Вашата резервация, ако имате
нужда да я промените или анулирате. В противен случай ще бъдете таксувани за
услугата.
Пристигане
Препоръчително е да дойдете най-малко 30 минути преди Вашата процедура, за да
можете да попълните здравната ни анкета и да се отпуснете. Моля, имайте
предвид, че при закъснение от Ваша страна може да се наложи времето на Вашата
терапия да бъде намалено с оглед на следващия клиент.
Ценности
Хотелът не носи отговорност за изгубени или повредени лични вещи и ценности.
Моля, оставете Вашите ценни предмети в сейфа във Вашата стая.
Плащания и допълнителни възнаграждения
Цените са в български лева с включен ДДС. Приемат се всички основни видове
кредитни и дебитни карти и пари в брой. За гости на хотела плащанията могат да
бъдат прехвърлени на стая. Допълнителните възнаграждения са по Ваша собствена
преценка.
Изисквания за възраст
Всички гости трябва да са на 16 или повече години, за да могат да се насладят на
съоръженията и процедурите. Лицата на възраст под 18 г. се допускат само ако са
придружени от родител.

Scheduling an Appointment
Advance bookings are recommended to secure your preferred treatment time. Appointments
can be made by contacting the Ortus Reception. Our dedicated team will assist you in selecting
the treatments best suited to your needs.
Canceling an Appointment
Please notify us 4 hours prior to your scheduled appointment if you need to change or cancel
your reservation to avoid being charged in full for the service.
Arriving
Please arrive at least 30 minutes prior to your treatment to complete your consultation form and
take time to relax. Please be aware that if you arrive late it may be
necessary to decrease your treatment time with respect to the next reservation.
Valuables
The Hotel is not responsible for loss or damage of personal items and valuables. Please leave
your valuables at the safe deposits in your room.
Payments and Gratuities
The prices are in BGN and inclusive of VAT. All major credit/debit cards and cash are accepted. For
hotel guests the payments can be charged to the room account.
Additional gratuity for your therapist is at your discretion.
Age Requirement
All guests must be 16 years of age or older to enjoy the facilities and the treatments. Persons
under the age of 18 are solely allowed when accompanied by a parent.

