
واحد( 7قیمت کل )  برند  نوع خدمات  

 ابرو  875.000

 

 دی ال دی 
( ضمین  ت وق)ف  

*ترمیم دوم *رایگان -ت  125قیمت هر واحد  -سال  2با ماندگاری حداکثر  -کیفیت عالی   -آمریکایی  * 

 

 ابرو  805.000

 

 چووز 
( ضمین  )ت  

ترمیم دوم  -ت  115قیمت هر واحد  -با ماندگاری حداکثر یک سال و نیم   -کیفیت عالی   -آلمانی 

ان* *رایگ  

 

 ابرو  665.000
 

 استارینک 
( ضمین  )ت  

* ترمیم دوم *رایگان -ت  95قیمت هر واحد   -با ماندگاری حداکثر یکسال  -کیفیت عالی   -آمریکایی   

 

 ابرو  630.000

 

 مدلوو 
( ضمین  )ت  

* ترمیم دوم *رایگان -ت  90  قیمت هر واحد  -با ماندگاری حداکثر یکسال  -کیفیت عالی   -آمریکایی   

 



وز  ابرو  546.000  فیبر

ت 78قیمت هر واحد  -کیفیت خوب   -آلمانی   

 

 پرمابلند  ابرو  504.000

ت  72قیمت هر واحد  -کیفیت خوب   -آمریکایی   

 

 کی پی  ابرو  476.000

ت  68قیمت هر واحد  -کیفیت خوب   -آمریکایی   

 

 بایوتاچ  ابرو  343.000

ت  49قیمت هر واحد  -کیفیت خوب   -آمریکایی   

 

 آمیا  ابرو  350.000

ت  50قیمت هر واحد   -آلمانی   

 



 وردفیمس  ابرو  315.000

ت  45قیمت هر واحد   -آمریکایی   

 

 تری دی ابرو  210.000

ت  30قیمت هر واحد   

 
 

 

  



 برند واحد( 5بن) واحد( 6چشم ) واحد( 7لب)

 دی ال دی ) ف ت (  625.000 750.000 875.000

   

با   -کیفیت عالی   -آمریکایی 
قیمت هر   - سال   2ماندگاری حداکثر  

ترمیم دوم   - ت  125واحد  

 ***رایگان

 چووز) ت (  575.000 690.000 805.000

   

با ماندگاری   - کیفیت عالی  -آلمانی 
قیمت هر   - حداکثر یک سال و نیم 

 ان*ترمیم دوم *رایگ - ت  115واحد  

 استارینک ) ت (  475.000 570.000 665.000

   

با   -کیفیت عالی   -آمریکایی 
قیمت هر    -ماندگاری حداکثر یکسال  

 *ترمیم دوم *رایگان -ت    95واحد  

 مدلوو ) ت (  450.000 540.000 630.000

   

با   -کیفیت عالی   -آمریکایی 
قیمت هر    -ماندگاری حداکثر یکسال  

 *ترمیم دوم *رایگان - ت  90   واحد



 پرمابلند  360.000 432.000 504.00

   

قیمت هر    -کیفیت خوب   -آلمانی 
 ت   78واحد  

 اینتب    300.000 360.000 420.000

   

قیمت   – کیفیت خوب  –آمریکایی 
 ت   60هر واحد 

 اترنال  250.000 300.000 350.000

   

قیمت   – کیفیت خوب  –آمریکایی 
 ت   50هر واحد 

 وردفیمس  225.000 270.000 315.000

   

 ت   45قیمت هر واحد  -آمریکایی 



 تری دی 150.000 180.000 210.000

   

 ت  30قیمت هر واحد  

 

  



 قیمت
 نوع درجه

 ترمیم جدید 

.000450  .000225 1 درجه   کالسیک 

.000370  

نچرال )مشابه 
ریمیل روی  
 مژه نچرال( 

2 درجه  

 

.000280 3 درجه   

.000480  .000240 1 درجه   هیبرید  

.000370  

 متوسط پر 

2 درجه  

 

.000280 3 درجه   

.000580  .000290 1 درجه   والیوم  

.000480  

 کامال پر 

2 درجه  

 

.000300 3 درجه   



1 درجه 310.000 620.000  Y-L-M-مگاوالیوم 

 - پرتر از والیوم  -

 
 

 

  



 نوع  قیمت 

.000340  لیفت مژه 
برند بسیار حرفه 
ای و کامال درجه 

 مای لمینیشنیک 
ساخت کشور 

 ایتالیا
 

 تقویتی و گیاهی 
 

.000320  لیفت ابرو 
برند بسیار حرفه 
ای و کامال درجه 

 مای لمینیشنیک 
ساخت کشور 

 ایتالیا
 

 تقویتی و گیاهی 
 

 

 



000580.هر جلسه   کالرلیفت 

 ریموو

ابروهایی که با رجووی کمرنگ  -
شده یا تاتو های گیاهی یا مشتری 

بخواهد هزینه کمتری برای پاک 
 کردن تاتو پرداخت کند 

 آمریکایی  -

 

 فی ریمووال  780.000هر جلسه 

فی ریمووال هم مشابه کالرلیفت  -
استفاده میشود با این تفاوت که 

دارای محصولی به اسم آنزیم نیز 
 میباشد

 آلمانی  -

 

 رجووی  980.000هر جلسه 

پاک کردن تاتو های قدیمی و   -
شیمیایی و تاتو های خیلی  

 تیره 
 آمریکایی  -

 
 


