
Эхний үнэ Энгийн үнэ Эхний үнэ Энгийн үнэ

Бүтэн бие (I+O) ¥ 29800      ¥ 32800 Нуруу ¥ 8000 ¥ 10000

Бүтэн бие ¥ 24800 ¥ 29800 Тохойн оос 
дээш эсвэл 
доош

¥ 6500 ¥ 7500

Нуруу+ өгзөг ¥ 12000 ¥ 14000 Өгзөг ¥ 4500 ¥ 5500

Нүүр ¥ 10000 ¥ 12000 Гэдэс ¥ 4500 ¥ 5500

Тохойноос 
доош+
Өвдөгнөөс 
доош

¥ 9000 ¥ 12000 Цээж ¥ 4500 ¥ 5500

Өвдөгнөөс 
доош Хөлийн 
хуруу хүртэл

¥ 8000 ¥ 9000 Тохойноос 
доош

¥ 4500 ¥ 5500

Суга+Өвдөгнөөс 
доош

¥ 7000 ¥ 9000 Суга ¥ 1800 ¥ 2500

Тохойноос доош ¥ 6000 ¥ 7000 V ¥ 1800 ¥ 2500

Тохойноос доош 
Гарын хуруу 
хүртэл 

¥ 6000 ¥ 8000 Өвдөгний хэсэг ¥ 3000 ¥ 3000

Суга+V IO ¥ 5000 ¥ 7000 Гар хөлийн 
хуруу

¥ ¥3000 ¥ 3000

VIO ¥ 4000 ¥ 5500 Шилэн хүзүү ¥ 2500 ¥ 2500

V+I ¥ 3600 ¥ 4300 Хүйсний 
тойрог

¥ 2500 ¥ 2500

I+O ¥ 3000 ¥ 3000 Хөхний 
толгойн тойрог

¥ 1800 ¥ 1800

Суга+V ¥ 2500 ¥ 4000 Хөлийн хуруу ¥ 1800 ¥ 1800

Гарын хуруу ¥ 1800 ¥ 1800

O ¥ 1800 ¥ 1800

I ¥ 1800 ¥ 1800

Сахал ¥ 2000 ¥ 2000

Сахал эрүү 
хамт 

¥ 3000 ¥ 3000

Carides MENU＆PRICE

1.Бүтэн биеийн гэрлийн үйлчилгээнд бикини (V)багтсан .
2.Бикинийг(V)бүхэлдээ， хэлбэр үлдээхгүйгээр бол 
нэмэлт¥1500 авна．
Ойлгомжгүй зүйл байвал салоноос шууд асууна уу．

Гэрлээр биеийн илүүдэл үсний ургалт зогсоох үйлчилгээ гэдэг нь:
Тусгай зориулалтын гэрлийг арьсанд тусгаж,үсгийг бий болгодог эх эсийг ажиллагаагүй 
болгож бага багаар үсний ургалтыг зогсоох ажилбар юм.
Ямар нэг муу дагавар нөлөө бараг байхгүй бөгөөд байгалийн үсний ургалтын цикл 
тойрогт тааруулж хийнэ.
Та гэрлийн үйлчилгээ авснаар арьс тань зөөлөн булбарай толигор болох сайн талтай .

Гэрлээр биеийн илүүдэл үсний ургалт зогсоох үйлчилгээ

Манай салон нь олон удаагийн багцын үйлчилгээ байхгүй бөгөөд ирэх тутамдаа та 
өөрийнхөө тааваар төлбөрөө бэлэн мөнгөөр хийх боломжтой.
Сар бүр тогтмол ирвэл10% хямдралтай.



Эхний үнэ Энгийн үнэ

Дээд зэргийн нүүрний массаж(120минут)

толгой, мөр, гар, хөлний массаж орно 

¥12,800 ¥15,000

Тансаг нүүрний массаж(90минут) 

Толгой гар, хөлний  массаж орно 

¥9,800 ¥12,000

Нүүрний массаж (60минут)

толгой, мөрний массаж орно 

¥5,800 ¥7,000

Биений массаж (90минут)

нуруу, хөл, мөр, гар, толгойн массаж орно 

¥12,000 ¥17,500

Нүүр&Биений массаж (120минут)

Нүүр,нуруу, хөл, нүүр, мөр, гар,хөлний массаж орно

¥16,000 ¥20,000

Хавайн ломи ломи массаж (120минут)

Бүх биеийн цусны эргэлтийг сайжруулж,гүн тайвширал өгнө

ー ¥20,000

Хавайн ломи ломи массаж (150минут)

Бүх биеийн цусны эргэлтийг сайжруулж,гүн тайвширал өгнө

ー ¥25,000

Carides

Органик гоо сайхны үйлчилгээ 

MENU＆PRICE


