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                        დიოდური    ეპილაცია  ქალებისთვის  

მომსახურების ტიპი დასახელება ფასი 

დიოდური ლაზერი EpilDream ზედა ტუჩი 15 ლარი 

დიოდური ლაზერი EpilDream ნიკაპი 15 ლარი 

დიოდური ლაზერი EpilDream ღაბაბი 15 ლარი 

დიოდური ლაზერი EpilDream შუბლი 20 ლარი 

დიოდური ლაზერი EpilDream ბაკები 20 ლარი 

დიოდური ლაზერი EpilDream მთლიანი სახე 50 ლარი 

დიოდური ლაზერი EpilDream კისრის უკანა ზონა   25 ლარი 

დიოდური ლაზერი EpilDream იღლიები   30 ლარი 

დიოდური ლაზერი EpilDream ხელები მთლიანად 50 ლარი 

დიოდური ლაზერი EpilDream ხელები იდაყვებამდე 30 ლარი 

დიოდური ლაზერი EpilDream იდაყვები და ზემოთ 25 ლარი 

დიოდური ლაზერი EpilDream ხელის მტევანი (თითები) 10 ლარი 

დიოდური ლაზერი EpilDream დეკოლტეს ზოლი (ქალი) (ვერტ.ხაზი) 10 ლარი 

დიოდური ლაზერი EpilDream მუცლის ზოლი (ვერტ.ხაზი) 15 ლარი 

დიოდური ლაზერი EpilDream მუცელი 30 ლარი 

დიოდური ლაზერი EpilDream ბიკინი (გვერდები) 25 ლარი 

დიოდური ლაზერი EpilDream ბიკინი ზედაპირული 30 ლარი 

დიოდური ლაზერი EpilDream ბიკინი ღრმა 50 ლარი 

დიოდური ლაზერი EpilDream ბიკინი ტოტალი -  ანუსის ზონით 70 ლარი 

დიოდური ლაზერი EpilDream ანუსის ზონა 25 ლარი 

დიოდური ლაზერი EpilDream ზურგის ზოლი (ხერხემლის) 30 ლარი 

დიოდური ლაზერი EpilDream ზურგი 60 ლარი 

დიოდური ლაზერი EpilDream წელის ზონა 30 ლარი 

დიოდური ლაზერი EpilDream დუნდულები 30 ლარი 

დიოდური ლაზერი EpilDream ბარძაყეები მთლიანად მუხლით 50 ლარი 

დიოდური ლაზერი EpilDream ბარძაყეები, ნახევარი მუხლით 40 ლარი 

დიოდური ლაზერი EpilDream წვივები (მუხლის გარეშე) 40 ლარი 

დიოდური ლაზერი EpilDream წვივები მუხლით 50 ლარი 

დიოდური ლაზერი EpilDream მთლიანად ფეხები 85 ლარი 

დიოდური ლაზერი EpilDream ტერფი , ფეხის თითები 15 ლარი 
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 დიოდური  

 

ეპილაცია მამაკაცებისთვის 

მომსახურების ტიპი დასახელება ფასი 

დიოდური ლაზერი EpilDream ზედა ტუჩი 20 ლარი 

დიოდური ლაზერი EpilDream ღაწვები 30 ლარი 

დიოდური ლაზერი EpilDream ყურები 15 ლარი 

დიოდური ლაზერი EpilDream თავი 70 ლარი 

დიოდური ლაზერი EpilDream თავის ნახევარი 40 ლარი 

დიოდური ლაზერი EpilDream კისერი 40 ლარი 

დიოდური ლაზერი EpilDream ყელი 40 ლარი 

დიოდური ლაზერი EpilDream იღლიები 40 ლარი 

დიოდური ლაზერი EpilDream ხელები მთლიანად 75 ლარი 

დიოდური ლაზერი EpilDream ხელები იდაყვებამდე 40 ლარი 

დიოდური ლაზერი EpilDream ხელები - იდაყვები და ზემოთ 40 ლარი 

დიოდური ლაზერი EpilDream ხელის მტევანი (თითები) 20 ლარი 

დიოდური ლაზერი EpilDream მხრები 40 ლარი 

დიოდური ლაზერი EpilDream გულ-მკერდი მთლიანად 80 ლარი 

დიოდური ლაზერი EpilDream მუცელი მთლიანად, გვერდებით 70 ლარი 

დიოდური ლაზერი EpilDream ზურგი მთლიანად (ბეჭებით, გვერდებით, წელამდე) 120 ლარი 

დიოდური ლაზერი EpilDream წელის ზონა 40 ლარი 

დიოდური ლაზერი EpilDream ბარძაყეები მუხლებით 70 ლარი 

დიოდური ლაზერი EpilDream წვივები (მუხლების გარეშე) 40 ლარი 

დიოდური ლაზერი EpilDream წვივები (მუხლებით) 50 ლარი 

დიოდური ლაზერი EpilDream ფეხები მთლიანად 105 ლარი 

დიოდური ლაზერი EpilDream ტერფი, ფეხის თითები 20 ლარი 

დიოდური ლაზერი EpilDream დუნდულები 60 ლარი 

დიოდური ლაზერი EpilDream ანუსის ზონა 60 ლარი 

დიოდური ლაზერი EpilDream ბოქვენი 50 ლარი 

 
                               

 


