
Τι περιλαμβάνει το μανικιούρ των 22.000€;
Όταν πρόκειται για την περιποίηση και την ομορφιά μας, εμείς οι γυναίκες είμαστε 
αρκετά σπάταλες. Κάνουμε ανταύγειες, βαφές, βγάζουμε φρύδια, αγοράζουμε κρέμες 
και… κάνουμε μανικιούρ και πεντικιούρ. Αν ωστόσο μέχρι σήμερα νομίζατε πως 
ξοδεύατε πολλά για τα νύχια σας ώρα να το ξανασκεφτείτε…

Στο Newport της Αμερικής υπάρχει το Images Luxury Nail Lounge, ένα ινστιτούτο σαν 
όλα τα άλλα με την εξαίρεση ότι στο μενού των υπηρεσιών του θα βρείτε μανικιούρ 
που κοστίζουν από 450€ ως και 22.000€. Ναι πολύ καλά διαβάσατε.

Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη, υπάρχουν αρκετές πελάτισσες οι οποίες ζητούν luxury 
υπηρεσίες κι έτσι αναγκάστηκε (α-να-γκά-στη-κε) να παρέχει και στο δικό του 
κατάστημα premium περιποιήσεις. Αν λοιπόν θέλετε να ξοδέψετε το μηνιάτικο σας, 
του άντρα σας, να πάρετε δάνειο και να πουλήσετε το αυτοκίνητό σας για ένα 
μανικιούρ να τι θα πάρετε σαν αντάλλαγμα…

Το πιο ακριβό ίσως μανικιούρ του κόσμου ονομάζεται Glitz & Glamicure και για να σας 
το κάνουν θα κλείσουν όλο το κατάστημα μόνο για εσάς (αυτό θα έλειπε!).  Θα 
ξεκινήσετε με ποδόλουτρο, μασάζ, καθαρισμό νυχιών και θα συνεχίσετε με ψεύτικες 
βλεφαρίδες, μαύρισμα και περιποίηση φρυδιών όσο θα πίνετε σαμπάνια. Έπειτα θα 
έρθει ο προσωπικός σας κοσμηματοπώλης για να διαλέξετε ως και 20 αληθινά 
διαμάντια για το μανικιούρ σας. Προσοχή όμως, τα διαμάντια εφαρμόζονται μόνο στα 
ακρυλικά νύχια πράγμα που σημαίνει πως θα βάλετε ψεύτικα όπως και να ‘χει. Πριν 
σας τα τοποθετήσουν θα σας βάψουν τα νύχια με βερνίκια που περιέχουν αληθινά 
φύλλα χρυσού και τα μπουκάλια τους έχουν επάνω αληθινά διαμάντια. Τέλος, θα σας 
φτιάξουν τα μαλλια και θα σας κάνουν μακιγιάζ.

Λοιπόν; Θα το κάνατε;… Ρητορική ερώτηση. Και να είχαμε αυτό το ποσό να 
διαθέσουμε, θα προτιμούσαμε να πάρουμε σύσσωμο το InStyle και τις λοιπές μας 
φίλες και να πάμε διακοπές!
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