ORLY kézápoló
manikûrök
A vendégek
igényei szerinti kéz- és
körömápolás különleges
lehetôségei
Az Orly speciális esetekre kifejlesztett
manikûrjei közül mutatunk be most
néhány igen kedveltet.

Ha azt mondjuk, manikûr,
máris érkezik a következô
kérdés: mégis milyen?
Az ápolt köröm, a gondozott
kéz régen csak az arisztokrácia kiváltsága volt, mára már
az igényes vendégkör alapszolgáltatása. A körömformázáson és a kézbôrápoláson alapuló a klasszikus manikûr mellett napjainkban hatóanyagok,
termékek és eszközök garmadája áll eme tevékenység
szolgálatában.
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HAGYOMÁNY ÉS TERÁPIA: ORLY
A 25 perctôl akár 55 percessé bôvíthetô manikûrszolgáltatás a szakértelmen túl a megfelelô
eszközökön – mint például az Orly reszelôcsalád – és a minôségi termékeken alapul. A
lakkeltávolítótól kezdve a bôrápoló krémen át egészen a manikûr végén alkalmazott
lakkokig nagyon fontosnak tartja az Orly, hogy termékei a vendég elégedettségét szolgálják. Az alap manikûrszolgáltatás épp ezért fejleszthetô tovább terápiás manikûrré, ahol
megoldás nyújtható a körömerôsítésre, a körömnövesztésre, a wellness körömfényesítésre,
a körömfehérítésre, ugyanakkor segíthetünk a körömrágás vagy a beszakadozott körmök
elkerülésében is.
Orly körömformázók

AZ ORLY KÉNYEZTETÔ SPA KÜLÖNLEGESSÉGEI
A legalább egyórás kézkényeztetések ideálisak olyan vendégeknek,
akik szeretik megjutalmazni magukat, vagy megajándékozni másokat.
Például ezzel a komplett kéz- és körömápoló terápiával…
Az Orly SPA manikûr során a klasszikus manikûr lépései egészülnek ki
kézmasszázzsal, és a bôr vitalitásának megôrzéséért akár egy kézpakolással, hogy igazán különleges és ápoló élményt nyújtsunk a vendégnek.
SHEER RADIANCE
JEFF PINK a francia manikûr
kitalálója, az ORLY alapító vezérigazgatója és elnöke. A 70-es
években forradalmasította a
körömápolási eszközöket és technikákat, számos ma is használt
szabadalom fûzôdik a nevéhez.

A FÉRFI VENDÉGEK KEDVENCE: ORLY
Az Orly elsôk között gondolt az igényes férfi vendégekre, és kifejlesztett
speciális, kifejezetten a férfiak körmére alkalmas mattosított körömápoló
és -erôsítô, gyorsan felszívódó terméket. A diszkrét körömvédô réteg
alkalmazása könnyedén beilleszthetô a klasszikus manikûr lépései közé,
segíti az egészséges és ápolt hatás megôrzését.
NAILS FOR MAILS

GYORSAN ÉS HATÉKONYAN: ORLY SUGAR FIX
Az „1 perces” manikûrként is ismert SUGAR FIX egy speciális készítmény,
melyet a bôr egyszerû, gyors és hatékony kezelésére fejlesztettek ki.
Hatását az erôteljesen hámlasztó, gyümölcssavas bôrradírozás és az intenzív
regenerálás kombinációja erôsíti. A barnacukrot, barackmagot és AHA-t tartalmazó készítmény bemasszírozásakor eltávolítja az elhalt bôrszöveteket, és
a benne lévô 7-féle természetes olajjal puhítja és hidratálja a bôrt.
Orly Sugar Fix
A kéz- és körömápolás mindig tud újat vagy többet nyújtani, mint amire várunk. Az Orly ebben továbbra is
partnere a szakembereknek. Konkrét kézápoló manikûrjeink:
Terápiás manikûrök • Wellness manikûr • Körömfehérítô manikûr
Meleg olajos manikûr • Teljes SPA manikûr • Speciális férfi manikûr
Francia-polinéz manikûr
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