
KOSMETOLOGIJOS PRAKTINIO MOKYMO KABINETO 

PROFESINĖS VEIKLOS PRAKTIKOS 

„KOSMETINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS KLIENTAMS I “  METU ATLIEKAMŲ 

PROCEDŪRŲ KAINOS (2022.05.30.-2022.06.23) 

  

Nr. Procedūra Aprašymas Trukmė 
Kaina 

(Eur) 

1. 

Mechaninis - 

higieninis  veido odos 

valymas 

Brinkinanti kaukė. Kamedonų ekstrakcija 

Poras sutraukianti kaukė. Žake gydomasis 

masažas. Darsonvalizacija. 

2 val. 13 Eur 

2. 

Mechaninis/higieninis  veido 

odos valymas su alginatine 

kauke 

Brinkinanti kaukė. Kamedonų ekstrakcija 

Alginatinė kaukė. Žake gydomasis masažas 

Darsonvalizacija. 

2 val. 15 Eur 

3. 

Klasikinės kosmetinės 

procedūros (jautriai, sausai, 

riebiai, dehidratuotai veido 

odai) 

Odos šveitimas. Serumas. Masažas. Kaukė. 

1,15 val. 15  Eur 

4. 

Maria Galland stangrinanti, 

kokoninė brandžios veido 

odos procedūra 

Odos šveitimas. Serumas. Masažas. Kaukė. 

1,5 val. 17 Eur 

5. 

Kosmetinė (drėkinanti, 

raminanti, mišrios odos, 

brandžios odos ir kt.) veido 

odos procedūra su dumblių 

kaukė 

Odos šveitimas. Serumas. Masažas 

Alginatinė kaukė. 

1,5 val. 17 Eur 

 

6. 

Procedūra fotosenstančiai 

odai su AHA 

Odos šveitimas. Serumas. Masažas. Kaukė. 
1,5 val. 15 Eur 

7. 
Klasikinis kosmetinis veido 

masažas 

Klasikinis kosmetinis masažas 

Tonizavimas, kremas 
20 min. 8 Eur 

8. 
Nepageidaujamų  kūno 

plaukų šalinimas vašku 

Kojos iki kelių 

Šlaunys 

Visos kojos 

Rankos 

Pažastys 

Bikini (higieninis) 

Veido sritis: 

Viršutinės lūpos zona 

Viršutinė lūpos zona + smakras 

20 min. 

30 min. 

45 min. 

20 min. 

15 min. 

30 min. 

 

10 min. 

15 min. 

8 Eur 

10 Eur 

14 Eur 

10 Eur 

6 Eur 

10 Eur 

 

2 Eur 

3 Eur 



Antakių korekcija 

Skruostai 

10 min. 

10 min. 

3 Eur 

3 Eur 

9. Antakių korekcija 

Antakių formos suteikimas (pincetu) 

Antakių dažymas cheminiais dažais 

Antakių formos suteikimas ( pincetu) ir 

antakių dažymas cheminiais dažais 

20 min. 

20 min. 

35 min. 

5 Eur 

4 Eur 

7 Eur 

10. Blakstienų dažymas Blakstienų dažymas cheminiais dažais 25 min. 4 Eur 

11. 
Antakių ir blakstienų 

dažymas 

Antakių koregavimas (formos suteikimas 

pinceto pagalba), antakių ir blakstienų 

dažymas cheminiais dažais 

40 min. 8 Eur 

12. Klasikinis masažas 

Nugaros ir pečių juostos masažas 

Kojų ir pėdų  masažas  

Viso kūno masažas(nugara, kojos, rankos) 

Viso kūno masažas(nugara, kojos, rankos, 

pilvas, krūtinės sritis ir galva) 

30 min. 

30 min. 

60 min. 

90 min. 

5 Eur 

5 Eur 

10 Eur 

15 Eur 

 

13. 

Masažas prie kitų masažų ar 

kūno procedūrų. 

(presoterapijos, nugaros 

masažo) 

Rankų ir galvos masažas 

Galvos masažas 25 min. 

15 min. 

4 Eur 

2 Eur 

14. 
Kūno odos priežiūros 

procedūra (šveitimas).  

Viso kūno odos šveitimas, skirtas pašalinti 

odos negyvas ląsteles. Dušas. Įmasažuojamas 

drėkinamasis kūno losjonas. 

Turėti 2 vnt. rankšluosčių bei šlepetes į 

dušą. 

 

1 val. 

 

10 Eur 

15. Presoterapija 

Sveikatinimo procedūra, skirta limfotakos ir 

kraujotakos aktyvinimui. 

Korekcinė procedūra, skirta liekninimui, 

drenavimui  bei stangrinimui. 

Atliekama  pilvo bei kojų zonoms. 

Parenkama kosmetinė priemonė, atsižvelgiant 

į kūno estetines problemas. 

 

50 min. 

 

10 Eur 

16. 
Kompleksinė procedūra su 

presoterapija 

Korekcinė procedūra, skirta liekninimui, 

mažinti „apelsino žievelės“ požymiams, 

drenavimui  bei stangrinimui. Atliekamas 

viso kūno odos šveitimas, dušas. Parenkama 

kosmetinė priemonė/įvyniojimas, 

atsižvelgiant į estetines kūno problemas bei 

atliekama presoterapija. 

Turėti 2 vnt. rankšluosčių bei šlepetes į 

dušą. 

 

1.5 val. 

 

15 Eur 



17. 

Šveičiamoji kūno kaukė – 

šveitiklis su chlorofilu 

 

 

Švelni kaukė –šveitimas, tai dvigubas jūros 

dumblių poveikis, skatinantis ląstelių 

apytakos procesus bei atstatantis mineralų 

balansą. 

 

1 val. 

 

12 Eur 

 

1. 
Klasikinis 

manikiūras 

Įvertinama nagų ir aplink esančios odelės būklė. 

Dilde, natūraliam nagui, suteikiama  forma. 

Odelės patepamos minkštinamuoju kremu. 

Merkiama į vonelę, po to jos nusausinamos, atstumiamos, 

sukietėjimai, apkarpomi, odelės patepamos odelių 

aliejuku, plaštakos įmasažuojamos kremu, lakavimas 

(ilgalaikis arba paprastas). 

1.15 val. 
 

7 Eur 

2. 

Saugus 

manikiūras 

(Express 

manikiūras) 

Dilde suteikiama nagų forma. 

Odelės patepamos minkštinamuoju kremu. 

Merkiamos į vonelę, odelės patepamos  aliejuku, 

plaštakos įmasažuojamos kremu, lakavimas (ilgalaikis 

arba paprastas). 

50 min. 6 Eur 

3. 

Parafino 

procedūra 

rankoms 

Atliekamas rankų odos šveitimas kremu. 

Plaštakos įmasažuojamos kremu su kolagenu ir 

panardinamos į parafiną, dedamos į maišelį ir į pirštinę. 

Laikoma 10 min. Pašalinami parafino likučiai. 

Procedūra užbaigiama maitinamuoju kremu. 

40 min. 6 Eur 

4. 

Nagų lakavimas 

geliniu laku 

Nagų lakavimas 

paprastu laku 

Nagai padengiami nagų lako pagrindu, geliniu nagų laku, 

viršutiniu sluoksniu. 

 

Nagai padengiami nagų lako pagrindu,  nagų laku, 

viršutiniu sluoksniu. 

 

30 min. 

 

20 min. 

 

5 Eur 

 

2 Eur 

5. 
Klasikinis 

pedikiūras 

Odeles aplink nagus patepame odelių minkštinamuoju 

kremu. 

Merkiamos pėdos į vonelę su druska\losjonu. 

Nagams suteikiama vienoda forma ir ilgis. 

Atstumiamos ir nukarpomos odelės. 

Suragėjusios padų odos (nuospaudų) pašalinimas ir padų 

odos poliravimas, šveičiamasis kremas. 

Tepamas nagų ir odelių aliejus Kremo įmasažavimas, 

lakavimas (ilgalaikis arba paprastas). 

 

 

1.30  val. 

 

 

18 Eur 

6. 

Ekspress 

pedikiūras (pėdų 

manikiūras) 

Šios procedūros metu – PADŲ ODA NETVARKOMA. 

Odeles aplink nagus patepamos odelių minkštinamuoju 

kremu. Merkiamos pėdos į vonelę su druska\losjonu. 

Nagams suteikiama vienoda forma ir ilgis 

Atstumiamos ir nukarpomos odelės, šveičiamasis kremas, 

nagų ir odelių aliejus. Kremo įmasažavimas, lakavimas 

(ilgalaikis arba paprastas). 

 

1 val. 

 

12 Eur 

 


