
 
 
PLAUKŲ PROCEDŪROS 

 
KIRPIMAS IR ŠUKAVIMAS 
 

Kirpimas ir šukavimas ........................................................................  25-50 € 

Vaikų kirpimas ...................................................................................  17-25 € 

Kirpčiukų kirpimas ..................................................................................  12 € 

 
PLAUKŲ DAŽYMAS 
 

Mes tausojame Jūsų plaukus! Prieš plaukų dažymą naudojame „Leonor Greyl“ aliejų plaukams! 

BRONDE dažymas ............................................................................. 70-200 € 

Trumpų plaukų (iki 25 cm ilgio) ............................................................. 50-60 € 

Vidutinio ilgio plaukų (ilgesnių kaip 25 cm) ...........................................  55-70 € 

Ilgų plaukų (ilgesnių kaip 35 cm) .......................................................... 70-120 € 

Plaukų šaknų dažymas ....................................................................... 50-60 € 

 
PLAUKŲ DAŽYMAS SRUOGELĖMIS 
 

Trumpų plaukų (iki 25 cm ilgio) ............................................................. 60-70 € 

Vidutinio ilgio plaukų (ilgesnių kaip 25 cm) ............................................ 70-90 € 

Ilgų plaukų (ilgesnių kaip 35 cm) ........................................................... 90-110 € 

 
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“......................................................................................... 110-300 € 

 
ŠUKAVIMAS 
 

Konsultacinis-bandomasis .................................................................. 20-40 € 

Vakarinis ............................................................................................. 35-65 € 

Šventinis, vestuvinis ........................................................................... 50-80 € 

 



PALEPINKITE SAVO PLAUKUS 

 
 
 
 
 
 
 

 

Prabangi atkuriamoji PASHMISILK galvos odos ir 

plaukų procedūra .................................................................................. 35-55 € 
 

 
 
 
 
Prabangi individualizuota galvos odos ir 

plaukų procedūra...................................................................................75-105 € 

 
 
 
 
 
 
 
Galvos odos ir plaukų drėkinamoji procedūra ........................................35-55 € 

Galvos odos ir plaukų maitinamoji procedūra ....................................... 35-55 € 

Procedūra nuo plaukų slinkimo .............................................................. 35-55€ 

Purumo suteikianti plaukų procedūra .................................................... 35-55 € 

GOJI atstatomoji plaukų procedūra ........................................................ 55-75 € 

 

 

 

 

 



MANIKIŪRAS 

 

 

Manikiūras be lakavimo............................................................................. 22 € 

Manikiūras su lakavimu ............................................................................. 25 € 

Manikiūras su prancūzišku lakavimu ......................................................... 30 € 

(Jei manikiūras ir pedikiūras atliekamas vienu metu +6 €mokestis) 
  

Manikiūras vyrams         ............................................................................ 25 € 

Lakavimas  ir nagų formos suteikimas....................................................... 15 € 

Prancūziškas lakavimas ir nagų formos suteikimas................................... 17 € 

Ilgalaikis gelinis nagų lakavimas ................................................................ 22 € 

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

 

Nagų modeliavimas (geliu) ................................................................... 50-75 € 

Nagų modeliavimo korekcija  (geliu) .......................................................... 40 € 

Vieno nago modeliavimo korekcija  (geliu) .................................................  7 € 

Modeliuotų (geliu) nagų šalinimas ..........................................................  24 € 

 
Parafino vonelė ......................................................................................... 15  € 

Nagų dizainas (vieno nago) ......................................................................... 3-5 € 

Nagų klijavimas šilku (vieno nago) ................................................................. 5 € 

Dirbtinių nagų klijavimas ............................................................................ 18€ 



PEDIKIŪRAS  
 

 
Klasikinis pedikiūras be lakavimo ............................................................... 40 € 

Klasikinis pedikiūras su lakavimu ............................................................... 45 € 

(Jei manikiūras ir pedikiūras atliekamas vienu metu +6 €mokestis) 

Klasikinis pedikiūras vyrams.........................................................................45 €  
Express pedikiūras be lakavimo.................................................................... 30 € 

 
Kojų nagų lakavimas ir formos suteikimas................................................... 15 €  
Kojų nagų ilgalaikis gelinis  lakavimas ......................................................... 22 €  
Ilgalaikio gelinio lakavimo nuėmimas ......................................................... 10 € 

 
Vieno kojų nago modeliavimas (geliu)........................................................ 10 € 
Vieno nago modeliavimo korekcija  (geliu) .................................................. 10 € 

Modeliuotų (geliu) nagų šalinimas ............................................................. 24 € 

 
Įaugusio nago tvarkymas (korekcija) ............................................................. 15 €  
Nuospaudų šalinimas pedikiūro metu ........................................................ 10 € 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



DEPILIACIJA 

 
PLAUKŲ ŠALINIMAS VAŠKU  
 

Veido .................................................................................................... 15-25 € 

Pažastų ................................................................................................. 15-20 € 

Rankų ................................................................................................... 15-25 € 

Bikinio srities ........................................................................................ 30-40 € 

Blauzdų ..................................................................................................15-30€ 

Visų kojų ...............................................................................................35-45 € 

Nugaros ................................................................................................ 25-35 €  
 
PLAUKŲ ŠALINIMAS VAŠKU VYRAMS 
 

Krūtinės ................................................................................................20-25  € 

Pažastų ................................................................................................. 15-20 € 

Rankų ................................................................................................... 25-35 € 

Blauzdų ................................................................................................ 25-35 € 

Kojų ...................................................................................................... 45-55 € 

Nugaros ................................................................................................ 25-35 € 

Nosies srities ............................................................................................. 15 € 

Ausų srities ................................................................................................ 15 € 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MAKIAŽAS  
 

Dieninis makiažas ....................................................................................... 50 €  

Vakarinis, šventinis makiažas ..................................................................... 65 € 

Nuotakos makiažas ....................................................................................  95 € 

Individuali makiažo pamoka ........................................................................95 € 

 
KITOS PASLAUGOS  
 

Antakių koregavimas ir dažymas.................................................................. 15 € 

Blakstienų dažymas......................................................................................   8 € 

Blakstienų klijavimas...................................................................................  15 €  

 
 
VEIDO ODOS VALYMO PROCEDŪROS 

 
Veido odos rūgštinis šveitimas .................................................................... 85 € 

Kosmetinis veido odos valymas ................................................................... 85 € 

 
 
 
 
 
 



VEIDO IR KŪNO PROCEDŪROS   
   

 
 
 
 

ANNAYKE odos procedūros apjungia, gilias tradicijas turinčią, Japonijos kultūrą ir naujausias 

biotechnologijas. Dėka šio prekės ženklo odos priežiūros procedūrų, galite mėgautis minčių, kūno ir 

sielos harmonija. Į laiką pradėsite žiūrėti, kaip į sąjungininką kurti grožiui. 

 

WAKAI – Jauninamoji veido procedūra ..............................................  109 € 

Procedūros rezultatas: sumažėjusios raukšlelės, atstatytas drėgmės lygis, oda 

pamaitinta, paryškinti veido kontūrai 

Geresniam rezultatui pasiekti atliekamas dvigubas odos valymas, naudojamos 

skirtingos masažo technikos 

Trukmė: 90min. 

 

 

HIKARI – Skaistinamoji veido procedūra.............................................. 99 € 

Procedūra sulygina odos atspalvius, pamaitina bei suteikia skaistumo odai, 

atstato prarastą odos stangrumą bei elastingumą, suteikia odai energijos. Taip 

pat, sumažinami paakių ratilai.  

Geresniam rezultatui pasiekti atliekamas dvigubas odos valymas, naudojamos 

skirtingos masažo technikos 

Trukmė: 90min. 

 

ONWA – Raminamoji veido procedūra................................................. 89 € 

Procedūra skirta nuraminti ir atgaivinti jautrią, raustančią ar sudirgusią odą, 

suteikti odai komforto pojūtį Ilgalaikiam rezultatui pasiekti taip pat, atstatomas 

apsauginis odos barjeras. 

Trukmė: 75min. 

 



KIREI – Valomoji veido procedūra......................................................... 69 € 

Procedūros metu naudojamos priemonės sutraukia poras, pašalina riebalų 

perteklių, oda lieka švaresnė, lygesnė bei skaistesnė, o išskirtinio masažo metu 

naudojamos technikos, stimuliuojančios Shiatsu kūno taškus. 

Trukmė: 60min. 

 

VEIDO ODOS POREIKIUI PRITAIKYTA ANNAYKE VEIDO PROCEDŪRA...120 € 

Procedūra atliekama pagal individualius odos poreikius. Pirmiausia atliekama 

odos analizė kurios metu suderinama procedūros eiga, poreikiai, bei atitinkamai 

parenkami produktai odos puoselėjimui ir rezultatui pasiekti. 

Trukmė: 90 min. 

 

 

 



                                         
 
 

 

VEIDO PROCEDŪROS BE APARATO 

 
HYDRATATION DES LAGONS - intensyviai drėkinanti 
veido procedūra......................................................................................85€ 

Trukmė: 60 min. 

 
DOUCEUR SENSIDOTE - raminamoji procedūra jautriai 
veido odai.............................................................................................. 85 € 

Trukmė: 60 min. 

 
PURETÉ POUDREE - valomoji veido procedūra su 

Papajos ekstraktu................................................................................... 85 € 

Trukmė: 60 min. 
   
VEIDO PROCEDŪROS SU APARATU 

 
HYDRATATION DES LAGONS – intensyviai drėkinanti veido 

procedūra su „CINETIC™ LIFT EXPERT“ aparatu................................... 140 € 

Trukmė: 90 min. 

 
DOUCEUR SENSIDOTE – raminamoji procedūra jautriai veido odai 
su „CINETIC™ LIFT EXPERT“ aparatu..................................................... 140 € 

Trukmė: 90 min. 

 
PURETÉ POUDRE – valomoji veido procedūra 

„CINETIC™ LIFT EXPERT“ aparatu. ........................................................ 125 € 

Trukmė: 90 min. 

 

STIMULIFT – stangrinamoji ir veido kontūrą 

dailinanti procedūra su „CINETIC™ LIFT EXPERT“ aparatu.................... 155 € 

Trukmė: 105 min. 

 
NAUJIENA! NEOMORPHOSE - priešraukšlinė, senėjimą 

stabdanti procedūra su „CINETIC™ LIFT EXPERT“ aparatu.................... 150  € 

Trukmė: 105 min. 

 
NAUJIENA! TECHNOLED - liekninanti kūno procedūra............................ 75 € 

liekninanti kūno stangrinimo procedūra.................................................. 85 € 

Trukmė: 30 min. 



 
 
 

 
CAVIAR LIFTING AND FIRMING FACIAL – veido apimtis 

atkurianti procedūra su vertinguoju ikrų ekstraktu.......................... 185 € 
 

Prabangi, iš karto pastebimus rezultatus suteikianti procedūra atkuria odos stangrumą ir tankį. 
Jos metu atliekamas veido masažas su Skin Caviar Absolute Filler kremu, suteikiantis odai 
lygumo, stangrumo ir apimties. Visiems odos tipams tinkanti procedūra yra puiki kosmetinių 
injekcijų alternatyva. Ji pripildo odą drėgmės ir maitinamųjų medžiagų, suteikdama tobulos ir 
jaunatviškos odos įspūdį. 

Trukmė: 90 min. 
 
 
 
LA PRAIRIE’S SIGNATURE FACIAL – individualiai 
parenkama La Prairie veido procedūra............................................. 155 € 
 

Patyrę odos priežiūros specialistai nustatys Jūsų odos 
problemas ir atliks išskirtinę, individualius Jūsų odos 
poreikius atitinkančią procedūrą. Ko betrūktų Jūsų odai - 
sumažinti išsausėjimo, nuovargio ar streso požymius, 
išlyginti bei jauninti odą - kiekviena priemonė yra 
specialiai parenkama veiksmingam Jūsų odos problemų 
sprendimui. Po procedūros oda bematant atrodys 
jaunatviškesnė ir sveikai švytinti. 

Trukmė: 90 min. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
NAUJIENA! 

CAVIAR VOLUMIZING FACIAL – stangrinamoji veido 
procedūra.......................................................................................... 185 € 
 

Prabangi procedūra akimirksniu stangrina ir pakelia 
veido odą. Jos metu atliekamas paakių ir veido 
masažas naudojant priemones su vertingu ikrų 
ekstraktu, suteikiančiu papilkėjusiai odai skaistumo 
ir švytėjimo. Visiems odos tipams tinkanti 
procedūra suteikia stangrinamąjį ir patempiantį 
poveikį, pripildo odą drėgmės ir maitinamųjų 
medžiagų, todėl ji tampa elastinga, lygi ir švelni it 
šilkas. 

Trukmė: 90 min. 
 
 
 
NAUJIENA! 

CELLULAR SWISS ICE CRYSTAL AGE-DEFYING 

FACIAL – procedūra nuo pirmųjų senėjimo požymių....................... 155 € 
 

Odai reikia drėgmės, energijos ir apsaugos, todėl 
ją būtina maitinti ir puoselėti. Atsižvelgiant į odos 
poreikius, La Prairie sukūrė procedūrą, 
padedančią kovoti su pirmaisiais senėjimo 
požymiais, pripildančią odą drėgmės ir gyvybinės 
energijos. Atpalaiduojantis paakių ir veido 
masažas su skaidraus ir rožinio kvarco kristalais 
leis jums pasijusti visiškai pailsėjusiems. 

Trukmė: 90 min. 
 

  

 
 
 



 
 
 
 
 
NAUJIENA! 

REVITALIZING AND PERFECTING RADIANCE 

FACIAL – prabangi puoselėjanti veido odą procedūra......................... 185 € 

 
 
Ši procedūra – tai La Prairie kovos su senėjimu aukso 
standartas. Cellular Radiance Concentrate Pure Gold 
serumo aukso galia pastebimai atkuria odos gyvybingumą ir 
puoselėja jos grožį. Švelni šiluma kartu su veido kaukėmis 
sustiprina prabangaus Pure Gold serumo poveikį, suteikia 
odai lygumo, švytėjimo ir gyvybingumo. 

Trukmė: 90 min. 
 

 
 
 
 
 
SWISS CELLULAR ANTI-AGING FACIAL – jauninamoji 
veido procedūra................................................................................... 150 € 
 

Ši veido procedūra pastebimai mažina senėjimo žymes, 
skaistina, atkuria odą bei padeda jai atsinaujinti. Po procedūros 
oda atrodo jaunesnė, glotnesnė ir sveikai švytinti. 

Trukmė: 90 min 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
NAUJIENA! 

WHITE CAVIAR BRIGHTENING AND FIRMING FACIAL – skaistinamoji 
ir stangrinamoji veido procedūra su baltaisiais ikrais ........................ 185 € 

Malonumą ir veiksmingumą apjungianti procedūra 
Prabangi procedūra yra malonumo ir veiksmingumo 
derinys, kuris lygina veido odos spalvą, skaistina ir 
mažina pigmentines dėmeles. Golden Caviar ikrų 
ekstraktas drėkina, stangrina ir maitina veido odą. Po 
procedūros oda tampa lygi, skaisti ir švytinti. 

Trukmė: 90 min 

 
NAUJIENA! 

ULTIMATE REJUVENATING NIGHT ELIXIR 
PLATINUM 

FACIAL – išskirtinė atkuriamoji veido procedūra su platina.................255 € 

Neprilygstama procedūra pastebimai atkuria odą Procedūra atliekama su 
PLATINUM RARE kolekcijos produktais, pasižyminčiais intensyviausiu 
atkuriamuoju poveikiu ir lepinančiais išskirtine prabanga. Rečiausi ir 
prabangiausi ingredientai padeda sumažinti visus matomus senėjimo požymius 
ir suteikia stulbinantį jauninamąjį potyrį. 

Trukmė: 90 min 

 
LA PRAIRIE’S SIGNATURE GENTLEMEN’S FACIAL – individualiai 
parenkama La Prairie procedūra džentelmenams............................... 155€ 

Procedūros metu oda giliai išvaloma, pripildoma drėgmės ir energijos. 
Naudojamos priemonės šalina nuovargio žymes. Oda akimirksniu 
atgaivinama, atkuriamas jos balansas, todėl ji atrodo gaivi, žvali ir pastebimai 
jaunesnė. 

Trukmė: 90 min 150 € 

 
CAVIAR BODY TREATMENT – puoselėjamoji kūno procedūra............ 175 € 

Prabangiausia ir vertingiausia gamtos dovana - ikrų ekstraktai – 

yra šio prabangaus maitinamojo ir energijos teikiančio viso kūno 
masažo pagrindas. Stangrinamoji procedūra gerina odos 
elastingumą, grąžina gyvybingumą, spindesį ir suteikia geros 
savijautos pojūtį. 

Trukmė: 90 min 

 



KLASIKINĖS VEIDO IR KŪNO PROCEDŪROS  
 

NAUJIENA! 

Veido chiroplastinis masažas 

Chiroplastinis masažas tai išdirbta speciali masažo technika, kurios tikslas 
yra veido odos stangrinimas ir raumenų tonizavimas. Procedūros metu 
grąžinamas prarastas odos elastingumas, mažinamas dvigumas pagurklis, 
paryškinami veido kontūrai. 

 
60 min. ................................................................................................... 50 € 

90 min. ................................................................................................... 60 €  

 
NAUJIENA! 

Veido limfodrenažinis masažas 

Atkliekant limfodrenažinį veido masažą, mažinami patinimai, perteklinio 
skysčio susikaupimai, paviršinių kraujagyslių išsiplėtimai bei odos 
sausumas. Oda tampa skaisti, švytinti, spinduliuojanti. 

60 min. .....................................................................................................50 € 

 
Klasikinis kūno masažas 

Šis masažas yra kiekvieno sunkiai dirbančio, patiriančio stresą ar įtampą, 
ritualas. 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 
tampa elastingesnė bei 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 ar 
tonizuojantys pasirinktinai). 

60 min. .....................................................................................................55 € 

 
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. .....................................................................................................35 € 

 
 
 



Kūno šveitimas 

Procedūros metu atliekamas šveitimas specialiai pritaikytas  Jūsų odos tipui.  
Specialios priemonės pašalina negyvąsias kūno ląsteles, atveria poras, suteikia 
odai švelnumo, glotnumo ir elastingumo. 

30 min. ...................................................................................................35 € 

 
 
Atpalaiduojamasis viso kūno masažas 

Stresas, nuolatinė įtampa bei pilnaverčio poilsio trūkumas jau tapo neatsiejama 
skubančiųjų būsena, tad pasilepinkite viso kūno masažu, kuris atpalaiduoja kūną, 
mintis ir sielą. Procedūros metu, epidermio sluoksnis tarsi apgaubiamas kokonu, 
kuris suteikia odai minkštumo -  tampa aksominė, o protas ir mintys atgauna 
pusiausvyrą ir ramybę. Masažo metu naudojami pačiulių, baltųjų santalų ir vanilės 
aliejai, kurie pasižymi antidepresinėmis, priešuždegiminėmis ir raminamosiomis 
savybėmis, harmonizuoja emocijas ir pakelia nuotaiką. Puiki galimybė palepinti 
savo kūną ir sielą po sunkios darbo dienos 

60 min. ...................................................................................................55€ 

90 min. ...................................................................................................75€ 

 
 
Kūno įvyniojimas pagal Jūsų poreikį /individualizuotas kūno 
įvyniojimas 

Siūlome kūno įvyniojimą į detoksikuojančią kaukę, kurios tikslas yra pašalinti iš 
organizmo susikaupusius toksinus. Taip pat, yra galimybė įvynioti kūną į 
mineralizuojančią kaukę, kuri atkuria mineralų balansą organizme bei prisotina odą 
mineralais.  Toms, kurios nori padalinti savo kūno linijas, siūlome įvyniojimą į 
liekninančią kaukę kurios metu mažinamos kūno apimtys. Po procedūros oda 
pastebimai pagražėja, o kūnas atsipalaiduoja. 

 
30 min. ...................................................................................................45 € 

 

 

 

 

 

 



 

 

NAUJIENA! Tikrojo grožio prabanga .....................................................145 € 

Jaunystės ir spindesio poilsis ramybės oazėje čia ir dabar. Tai puikus poilsio ir 
aukščiausio malonumo odai derinys. Rejuvenate Special yra ritualas sukurtas, 
kad oda spindėtų, taptų nepakartojamai minkšta bei nuostabiai gaivi. 
Procedūra tinka bet kuriam amžiui. 
 

Trukmė: 120 min. 
 

 

NAUJIENA! Greita ir efektyvi Master Piece procedūra ................... 85-105 € 

Procedūros intensyvumas prilygsta drėgmės lygiui gaunamam iš hialurono 
rūgšties injekcijos, kartu su MasterCare veikliuoju ingredientu mišiniu. Per 
trumpiausią laiką pasiekiamas ilgalaikis rezultatas - oda tampa lygi, švytinti, 
atgauna prarastą spindesį. 
 

Trukmė: 60-70 min. 
 
 
NAUJIENA! Master Care procedūra......................................................125 € 

Master Care procedūra sukuria sinergiją tarp visų procedūros etapų ir 

naudojamų priemonių, tobulam rezultatui pasiekti. Procedūra skirta visiems, 

kurie ieško absoliučiai išskirtinos individualios veido procedūros ir priežiūros, 

kurios akivaizdūs rezultatai išlieka ilgai. Tai puiki galimybė palepinti save 

prabangiausiu būdu. 

Trukmė: 120 min. 
 
 
NAUJIENA! Freshness Skaistumo  šaltinis............................................. 85 € 

Skaistinanti procedūra ypatingą dėmesį skiria odos valymui ir šveitimui. 

Procedūros metu oda yra lepinama itin lengvomis tekstūromis bei drėkinamuoju 

poveikiu pasižyminčiomis priemonėmis, kurie užtikrina  

riebios ir kombinuotos odos matiškumą. 

Trukmė: 60 min. 



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 

 

 


