
  
KIRPIMAS IR ŠUKAVIMAS  
 

Moterų kirpimas ir šukavimas ........................................................... 25-35 € 
Moterų šukavimas ............................................................................. 15-24 €  
Vyrų kirpimas ir šukavimas ................................................................ 17-24 € 
Vaikų kirpimas ................................................................................... 12-17 € 
Kirpčiukų kirpimas .................................................................................... 7 € 
 
PLAUKŲ DAŽYMAS  
 

NAUJIENA! 

Mes tausojame Jūsų plaukus! Prieš plaukų dažymą naudojame  
„Leonor Greyl“ aliejų plaukams! 
Trumpų plaukų (iki 25 cm ilgio) ............................................................ 40-44 € 

Vidutinio ilgio plaukų (ilgesnių kaip 25 cm) ........................................... 45-58 € 
Ilgų plaukų (ilgesnių kaip 35 cm) ......................................................... 60-100 € 
Plaukų šaknų dažymas ...................................................................... 38-48 € 
 
PLAUKŲ DAŽYMAS SRUOGELĖMIS  
 

Trumpų plaukų (iki 25 cm ilgio) ................................................................. 40 € 
Vidutinio ilgio plaukų (ilgesnių kaip 25 cm) ................................................ 60 € 
Ilgų plaukų (ilgesnių kaip 35 cm) ................................................................ 75 € 
 
PLAUKŲ PRIAUGINIMAS  
 

Sruogelė (nuo 40 iki 50 cm/1 sruogelė) .................................................... 4,50 € 
Sruogelė (60 cm/1 sruogelė) .................................................................. 5,50 € 
Sruogelė (nuo 70 iki 80 cm/1 sruogelė) ......................................................... 6 € 
Priaugintų sruogelių nuėmimas (1 sruogelė) ........................................ 0,60 € 
 
PLAUKŲ TIESINIMAS 
 

Ilgalaikis plaukų tiesinimas keratinu 
su GLOBAL KERATIN „Juvexin“ ..................................................... 100-290 € 
 
ŠUKAVIMAS  
 

Vakarinis .......................................................................................... 30-60 € 
Šventinis, vestuvinis ........................................................................ 35-60 € 
 



 
 
PLAUKŲ SPA PROCEDŪROS SU  
KOSMETIKOS PRIEMONĖMIS  
 
Prabangi atkuriamoji PASHMISILK galvos odos ir plaukų  

procedūra ....................................................................................... 17-20 € 

 

 
PLAUKŲ SPA PROCEDŪROS SU  
KOSMETIKOS PRIEMONĖMIS  
 
Prabangi galvos odos ir plaukų  

procedūra ....................................................................................... 50-75 € 

 
 
 
PLAUKŲ SPA PROCEDŪROS SU  
KOSMETIKOS PRIEMONĖMIS  
 
Galvos odos ir plaukų drėkinamoji  

procedūra ....................................................................................... 15-17 € 

Galvos odos ir plaukų maitinamoji  

procedūra ....................................................................................... 15-17 € 

Procedūra nuo plaukų slinkimo ...................................................... 15-17 € 

Purumo suteikianti plaukų procedūra ............................................ 15-17 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MANIKIŪRAS  

 

 
 
NAUJIENA! SPA klasikinė procedūra su   
priemonėmis ....................................................................................... 25 € 

NAUJIENA! SPA BALI procedūra su   
priemonėmis ....................................................................................... 25 € 

NAUJIENA! SPA GOA procedūra su   
priemonėmis ....................................................................................... 25 € 

 
Manikiūras be lakavimo....................................................................... 15 € 
Manikiūras su lakavimu ...................................................................... 18 € 
Manikiūras su prancūzišku lakavimu .................................................. 20 € 
(Jei manikiūras ir pedikiūras atliekamas vienu metu +6 €/20,72Lt mokestis)  
 

Lakavimas  ir nagų formos suteikimas .................................................  7 € 

Prancūziškas lakavimas ir nagų formos suteikimas .............................  9 € 
Ilgalaikis gelinis nagų lakavimas ......................................................... 17 € 

Ilgalaikio gelinio lako nuėmimas .......................................................... 7 € 

 

Nagų modeliavimas (geliu) ............................................................. 45-70 € 
Nagų modeliavimo korekcija  (geliu) ................................................... 35 € 
Vieno nago modeliavimo korekcija  (geliu) ........................................ 4,5 € 

Modeliuotų (geliu) nagų šalinimas .................................................... 19 € 

 
Parafino vonelė .................................................................................... 9 € 
Nagų dizainas (vieno nago) ................................................................. 1-2 € 
Nagų klijavimas šilku (vieno nago) ......................................................... 3 € 
Dirbtinių nagų klijavimas ................................................................... 13 € 



PEDIKIŪRAS  
 

 
 
NAUJIENA! SPA klasikinė procedūra su   
priemonėmis ................................................................................... 50 € 

NAUJIENA! SPA BALI procedūra su   
priemonėmis ................................................................................... 50 € 

 
Klasikinis pedikiūras be lakavimo .................................................... 32 €  

Klasikinis pedikiūras su lakavimu .................................................... 35 € 
(Jei manikiūras ir pedikiūras atliekamas vienu metu +6 €/20,72Lt  mokestis)  

Klasikinis pedikiūras vyrams ...........................................................  40 € 
Expres pedikiūras be lakavimo......................................................... 22 € 

 
Kojų nagų lakavimas ir formos suteikimas......................................... 7 € 
Kojų nagų ilgalaikis gelinis  lakavimas ............................................. 17 € 
Ilgalaikio gelinio lakavimo nuėmimas ............................................... 6 € 

 
Vieno kojų nago modeliavimas (geliu).............................................. 7 €  
Vieno nago modeliavimo korekcija  (geliu) ..................................... 4,5 € 

Modeliuotų (geliu) nagų šalinimas ................................................. 19 € 

 
NAUJIENA! Įaugusio nago tvarkymas (korekcija) ............................... 7 €  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
PLAUKŲ ŠALINIMAS VAŠKU  
 

Veido .......................................................................................... 6-20 € 
Pažastų ....................................................................................... 9-12 € 
Rankų ......................................................................................... 9-18 € 
Bikinio srities ............................................................................ 17-26 €  
Blauzdų ...................................................................................... 9-23 € 
Visų kojų .................................................................................. 30-35 € 
Nugaros ................................................................................... 15-29 €  
 
NAUJIENA! PLAUKŲ ŠALINIMAS VAŠKU VYRAMS  

 

Krūtinės ................................................................................... 15-20 € 
Pažastų ...................................................................................... 9-15 € 
Rankų ...................................................................................... 17-23 €  
Blauzdų ................................................................................... 20-23 € 
Kojų ......................................................................................... 40-46 € 
Nugaros ................................................................................... 20-29 € 
Nosies srities .................................................................................. 6 € 
Ausų srities ..................................................................................... 6 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

MAKIAŽAS  
 

Dieninis makiažas ............................................................................ 30 € 
Vakarinis, šventinis makiažas .......................................................... 45 € 
Nuotakos makiažas ......................................................................... 50 € 
Individuali makiažo pamoka ........................................................... 25 € 
Trys individualios makiažo pamokos .............................................. 65 € 
Penkios individualios makiažo pamokos ...................................... 115 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KITOS PASLAUGOS  
 

Antakių koregavimas ........................................................................ 6 €  
Antakių arba blakstienų dažymas ..................................................... 6 € 
 
 
VEIDO ODOS VALYMO PROCEDŪROS  
 
Veido odos rūgštinis šveitimas ................................................. 58-80 € 
Veido kaukė po rūgštinio šveitimo procedūros ............................. 15 € 
Kosmetinis veido odos valymas paaugliams .................................. 52 € 
 
 



 
                                  „RITUAL“ veido procedūros  
 
 
Drėkinamoji procedūra visų tipų odai su apelsinų žiedų eteriniais aliejais. 
1 val. 42 € 

*** 
Valomoji procedūra mišriai odai su kvapiųjų kanagų eteriniais aliejais. 
1 val. 42 € 

*** 
Maitinamoji procedūra sausai odai su „Angelique“ eteriniais aliejais. 
1 val. 42 € 

*** 
Raminamoji procedūra jautriai odai su rožių eteriniais aliejais. 
1 val. 42 € 

*** 
Drėkinamoji procedūra visų tipų odai nuo pirmųjų raukšlių. 
1 val. 52 € 

*** 
Stangrinamoji procedūra visų tipų odai. 
1 val. 52 € 

*** 
Stangrinamoji/drėkinamoji procedūra visų tipų odai. 
1 val. 52 € 

*** 
Skaistinamoji procedūra visų tipų odai su akacijų žiedų eteriniais aliejais. 
1 val. 52 € 



 
                                  „AROMA EXPERTS RECOMMEND” veido procedūros 
 

 
Drėkinamoji procedūra visų tipų odai su apelsinų žiedų eteriniais aliejais. 
1:15 val. 80 €  

*** 
Valomoji procedūra mišriai/riebiai odai su kvapiųjų kanagų eteriniais aliejais.  
1:15 val. 80 € 

*** 
Maitinamoji procedūra sausai odai „Angelique“ eteriniais aliejais. 
1:15 val. 80 €  

*** 
Raminamoji procedūra jautriai odai su rožių eteriniais aliejais. 
1:15 val. 80 € 

*** 
Drėkinamoji procedūra nuo pirmųjų raukšlių su apelsinų žiedų eteriniais 
aliejais. 
1:15 val. 80 € 

*** 
Stangrinamoji procedūra visų tipų odai su irisų žiedų eteriniais aliejais. 
1:15 val. 80 € 
 



                                        VEIDO PROCEDŪROS 
 
 

 
„HYDRATATION DES LAGONS“ – intensyviai drėkinanti veido procedūra. 
1 val. 71 €  
 
„HYDRATATION DES LAGONS“ – intensyviai drėkinanti veido procedūra su 
„CINETIC™ LIFT EXPERT“ aparatu. 
1:30 min. 133 € 

*** 
„DOUCEUR DE COTON“ – raminamoji procedūra jautriai veido odai. 
1 val. 71 €  
 
„DOUCEUR DE COTON“ – raminamoji procedūra jautriai veido odai su 
„CINETIC™ LIFT EXPERT“ aparatu. 
1:30 min. 133 €  

*** 
„PURETÉ DE PAPAYE“ – valomoji veido procedūra su papajos ekstraktu. 
1 val. 71 € 
 
„PURETÉ DE PAPAYE“ – valomoji veido procedūra su papajos ekstraktu ir 
„CINETIC™ LIFT EXPERT“ aparatu. 
1:30 min. 133 €  

*** 
„CRYSTAL RADIANCE“ – skaistinamoji veido procedūra su „CINETIC™ LIFT 
EXPERT“ aparatu. 
1:30 min. 133 €  

*** 
„LIFT FERMETÉ“ – stangrinamoji veido procedūra. 
1 val. 71 € 

*** 
„LIFT EXPERT“ – stangrinamoji, jauninamoji veido procedūra su „CINETIC™ LIFT 
EXPERT“ aparatu. 
1:45 min. 137 € 
 
 
 
 



 „LIFT EXPERT FIRMING AND ANTI-AGGING TREATMENT“ – stangrinamoji ir 
veido kontūrą dailinanti procedūra su „CINETIC™ LIFT EXPERT“ aparatu. 
1:45 min. 142 € 

*** 
„LISSE SUPRÉME“ – jauninamoji veido procedūra. Tinka visų tipų odai. 
1 val. 113 € 

*** 
Procedūrų ciklas su specialiu CARRITA kompanijos „CINETIC™ LIFT EXPERT“ 
aparatu 
1 val. 104 € 
(Rekomenduojamos 4 sesijos). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRABANGIOS PROCEDŪROS SU                       PRIEMONĖMIS 
 

 
Kūno procedūra su ikrų ekstraktu  
Prabangi kūno lepinimo procedūra, naudojant LA PRAIRIE priemones su ikrų ekstraktu.  
1. Kūno šveitimas deimantų, perlų ir kvarco kristalų turinčia pudra. 
2. Atpalaiduojamasis kūno masažas su ikrų ekstrakto turinčiu kūno kremu.  
3. Rankų ir pėdų atpalaiduojamasis masažas.  
4. Stangrinantis kūno masažas su LA PRAIRIE ikrų ekstraktu ir gyvųjų ląstelių kompleksu.  

1:30 min. 154 €  
 

*** 
Veido ir kūno procedūra atliekama su prabangiais LA PRAIRIE ikrų ekstraktais 
ir gyvųjų ląstelių kompleksu 
1. Veido ir kūno šveitimas deimantų, perlų ir kvarco kristalų turinčia pudra.  
2. Veido ir kūno atpalaiduojamasis masažas.  
3. Veido ir paakių odos stangrinamosios kaukės.  
4. Lūpų stangrinamoji procedūra.  
Procedūros produktai parenkami pagal individualius poreikius.  
3 val. 264 € 
 
 
GREITOSIOS PROCEDŪROS  
 
„Signature“ veido odos procedūra  
Greita ir efektyvi veido procedūra.  
Veido odos būklės gerinimas, naudojant LA PRAIRIE kosmetikos priemones.  
Procedūra rekomenduojama kiekvienam odos tipui.  
Procedūros produktai parenkami pagal individualius poreikius. 

1 val. 104 €  
 



PROCEDŪROS VYRAMS SU                         PRIEMONĖMIS 

 
 
 
 
 
 

Speciali procedūra su gyvųjų ląstelių kompleksu – detoksikuojamoji, 
raminamoji procedūra veidui. 
1 val. 113 €  

*** 
„Advanced Marine Biology“ veido odą puoselėjanti procedūra – atkuriamoji 
veido procedūra. Intensyviai drėkina, suteikia odai energijos.  
1 val. 113 €  

*** 
Intensyviai drėkinanti veido procedūra su gyvųjų ląstelių kompleksu – 
drėkinamoji procedūra su gyvųjų ląstelių turinčiais preparatais.  
1. Veido odos valymas, šveitimas bei giluminis valymas.  
2. Veido, kaklo bei dekoltė odos drėkinamasis masažas.  
3. Drėkinamasis serumas, drėkinamieji preparatai.  
4. Paakių bei vokų odos masažas bei kaukė.  
5. Lūpų odos drėkinamoji procedūra.  
Procedūros produktai parenkami pagal individualius poreikius.  
1:30 min. 142 €  

*** 
Jauninamoji veido procedūra su gyvųjų ląstelių kompleksu – intensyvi veido 
odos procedūra su vaisinių rūgščių turinčiomis kosmetinėmis priemonėmis.  
1. Giluminis ir šveičiamasis odos valymas.  
2. Stangrinamas ir drėkinamasis veido, kaklo bei dekoltė odos masažas.  
3. Paakių ir vokų odos stangrinimas gyvųjų su ląstelių preparatais. 
4. Stangrinamoji kaukė.  
Procedūros produktai parenkami pagal individualius poreikius.  
1:30 min. 142 €  

 
 
 
 
 
 
 
 



Valomoji veido procedūra su gyvųjų ląstelių kompleksu – odos balansą 
atkurianti, valomoji veido procedūra.  
Puikiai tinka riebiai ir mišriai odai.  
1. Veido odos šveitimas ir giluminis valymas.  
2. Odos balansą atkurianti veido kaukė, serumas bei priešuždegiminės 
priemonės.  
Odos matiškumą atkurianti procedūra.  
1:30 min. 120 €  

*** 
Jauninamoji veido procedūra su gyvųjų ląstelių kompleksu –
mikrodermabrazinė procedūra, giliai drėkina veido odą, suteikia jai skaistumo.  
1. Veido valymas ir šveitimas.  
2. Atstatomoji kaukė ir jauninantis serumas.  
3. Stangrinamasis veido ir paakių bei vokų odos masažas.  
1:30 min. 142 €  

*** 
Stangrinamoji veido procedūra su ikrų ekstraktu – stangrinamoji veido odos 
procedūra.  
1. Veido valymas ir šveitimas.  
2. Ypatingas veido, kaklo ir dekoltė masažas.  
3. Paakių ir veido odos kaukė su ikrų preparatu.  
Procedūros produktai parenkami pagal individualius poreikius.  
1:30 min. 154 € 
 



KŪNO PROCEDŪROS  
 

Klasikinis kūno masažas 
Tai visų masažo rūšių pagrindas, vienas seniausių ir efektyviausių būdų sveikatai stiprinti. 
Klasikinis masažas grąžina jėgas, suteikia žvalumo, dailina kūno linijas. Procedūra 
stimuliuoja kraujo ir limfos apytaką. Oda darosi elastingesnė, atsparesnė neigiamam 
išorinės aplinkos poveikiui. Masažas padeda atsigauti po patirto streso, užkerta kelią nervų 
sistemos ligoms, kylančioms dėl nuolat patiriamos įtampos.  
Atliekant masažą, į odą įtrinami kvapieji aliejai (stangrinantys, liekninantys, 
atpalaiduojantys, tonizuojantys).  

1 val. 45 €  
*** 

 
Modeliuojamasis masažas  
Šios procedūros pagrindinis tikslas – pakoreguoti, padailinti kūno linijas ir apimtis. Puikus 
rezultatas pasiekiamas veikiant poodines riebalų ląsteles arba raumenų audinį – kūno 
apimtys akivaizdžiai sumažėja. Procedūra patartina norintiems sudeginti riebalų sankaupas 
tam tikrose kūno vietose, sušvelninti celiulito požymius, sustangrinti odą, pakelti 
suglebusių raumenų tonusą, sumažinti sąnarių problemas.  

1 val. 45 €   
*** 

Sportinis masažas 
Ši procedūra dažniausiai atliekama aktyviai sportuojantiems žmonėms arba mėgstantiems 
stiprų gilųjį masažą, veikiantį visas raumenų grupes.  
Taikoma speciali masažo technika – spaudžiamieji judesiai. Masažas daromas norint 
pagerinti fizinę būklę, padėti greičiau pasiekti sportinę formą, sustiprinti ir išlaikyti ją, 
padidinti darbingumą, atsigauti po sporto varžybų ar aktyvaus poilsio. Jis mažina raumenų 
skausmą, stiprina raumenis, pagreitina audinių gijimą, mažina nuovargį.  

1 val. 60 €  
*** 

Nugaros masažas 
Procedūra malšina nugaros skausmus, sumažina įtampą, galvos skausmą ir raumenų 
nuovargį. Rekomenduojama dirbantiems sėdimąjį darbą, sergantiems stuburo, sąnarių 
ligomis, kvėpavimo takų, virškinamojo trakto, širdies ir kraujagyslių, centrinės ir periferinės 
nervų sistemos ligomis, po įvairių traumų.  

40 min. 23 €  
 
 
 
 
 



Kūno šveitimas  
Kūno šveitimas pagal Jūsų odos tipą.  
Pašalina negyvąsias kūno ląsteles, atveria poras, suteikia odai švelnumo, glotnumo ir 
elastingumo.  

30 min. 23-29 € 
*** 

Atpalaiduojamasis viso kūno masažas 
Ši procedūra atpalaiduoja kūną, mintis ir sielą.  
Epidermio sluoksnis tarsi apgaubiamas kokonu, oda tampa aksominė, protas ir mintys 
atgauna pusiausvyrą ir ramumą.  
Naudojami pačiulių, baltųjų santalų ir vanilės aliejai.  

30 min. – 1:30 min. 17-44€ 
*** 

Anticeliulitinis masažas   
Naikina celiulitą ir stabdo skysčių organizme kaupimąsi. Masažuojamaisiais judesiais 
veikiamos kūno ląstelės šalina riebalų perteklių.  
Rezultatas: patobulintos figūros formos, glotni, aksominė oda.  
Naudojama greipfrutų, apelsinų, kadagių, karčiavaisių citrinmedžių lapų ir ūglių esencijos, 
morkų sėklų aliejus.  

30 min. – 1:30 min. 23-44 € 
 

*** 
Kūno įvyniojimas į detoksikuojančią arba mineralizuojančią arba liekninančią 
kaukę 
Padeda mažinti celiulitą, stangrina odą ir dailina siluetą.  
30 min. 35 € 
 

*** 
Biustą stangrinanti ir tonizuojanti procedūra  
Stangrinamoji Méthode Jeanne Piaubert kaukė, suteikianti krūtinės odai elastingumo bei 
dailinanti biusto formą.  

 17 € 
 
 
 
 
 
 
 



PAPILDOMA INFORMACIJA  
 

REZERVACIJA 
1. Rekomenduojama išankstinė rezervacija. 
2. Paslauga, kurią Jums teiks turi būti pasirinkta rezervacijos metu.  
Labai prašome gerbti KRISTIANA Grožio Centro tvarkaraštį ir atvykti ne vėliau, kaip 
15 min. iki paslaugos atlikimo numatyto laiko.  
 
REZERVUOJANTIS BŪTINA 
KRISTIANA Grožio Centras prašo suteikti pilną informaciją apie kliento sveikatos ir/ar 
fizinę būklę (apie bet kokias traumas, ligas ir kt.), nes tai gali tūrėti įtakos Jūsų 
savijautai paslaugų teikimo metu. Besilaukiančių moterų, taip pat prašome pranešti 
apie neštumą registruojantis.  
 
VĖLAVIMAS  
Jeigu klientas vėluoja atvykti į procedūrą, paslaugos laikas nėra pratęsiamas 
papildomai.  
Salonas įsipareigoja pratęsti paslaugos laiką tik tuo atveju, jeigu yra laisva vieta. 
 
ATŠAUKIMAS 
Norėdami atšaukti arba pakeisti procedūros datą ir/ar laiką prašome apie tai 
pranešti vėliausiai 24 val. iki numatyto paslaugos teikimo laiko.  
 
PAPILDOMA INFORMACIJA 
Visos procedūros atliekamos ne jaunesniems nei 16 metų asmenims. Asmuo dar 
neturintis 16 metų privalo būti lydimas tėvų, globėjų arba įgaliotų asmenų.  
KRISTIANA Grožio Centras turi teisę pakeisti arba atšaukti rezervuotą procedūrą 
nenumatytais atvejais. Apie pakeitimus arba atšaukiamą procedūrą KRISTIANA 
Grožio Centras privalo informuoti klientą iš anksto.  
KRISTIANA Grožio Centras pasilieka teisę keisti paslaugas ir paslaugų kainas be 
išankstinio įspėjimo.  
Valstybinės šventės ir vidiniai įmonės renginiai gali koreguoti KRISTIANA Grožio 

Centro darbo laiką. Tokiu atveju rezervacijos gali būti atšauktos.  

Apie bet kokius pasikeitimus klientai informuojami iš anksto. 

 

Išankstinė registracija tel. (8 5) 211 1555 

 


