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Gwallt
Steilio

myfyriwr iau

myfyriwr hŷn

proffesiynol

Chwythu’n Sych Byr
Chwythu’n Sych Hir
Siampŵ a Gosod
Gwallt I fyny/Steilio
Perm Clasurol
Perm Clwb 60

£6.00
£8.00
£8.00
£8.00
£50.00
£25.00

£8.00
£10.00
£10.00
£10.00
£50.00
£25.00

£10.00
£15.00
£15.00
£15.00
£60.00
-

Torri a Gorffen

myfyriwr iau

myfyriwr hŷn

proffesiynol

Torri Sych
Torri Barbwr
Siapio Barf
Torri
Ailsteilio
Plant dan 10 oed

£3.00
£2.00
£10.00
-

£15.00
£20.00
£5.00

£10.00
£10.00
£20.00
£30.00
£7.00

(gall y pris amrywio gan ddibynnu ar hyd a gwead y gwallt)

Lliw

myfyriwr iau

myfyriwr hŷn

proffesiynol

Lliwio’r Pen Cyfan
Pen Llawn Lled Barhaol
Pen Llawn Parhaol
Uwchliwio - Cap
Ffoils – Pen Llawn
Ffoils – Hanner Pen
Ffoils gyda lliwio’r gwraidd yn y canol
Ffoils gyda lliw llawn
Blyr un gydag arlliwiwr
Balayage
Ombre
Cywiro lliw drwy ymgynghori
Fflachiadau Unigol

£15.00
£10.00
£20.00
£20.00
£30.00
£22.50
£30.00
£35.00
£2.00 yr un

£20.00
£15.00
£26.00
£26.00
£37.50
£30.00
£40.00
£45.00
£35.00
£40.00
£37.50
O £45.00
£3.00 yr un

£25.00
£20.00
£32.00
£32.00
£45.00
£37.50
£50.00
£55.00
£45.00
£50.00
£47.50
O £60.00
£4.00 yr un

Triniaeth

myfyriwr iau

myfyriwr hŷn

proffesiynol

Cyflyru dwfn
Triniaeth Ailstrwythuro ar ei phen ei hun
Triniaeth Ailstrwythuro gyda lliw
System Lyfnhau Kerasilk

£5.00
£15.00
-

£10.00
£15.00
£10.00
-

£15.00
£20.00
£10.00
£130.00

Harddwch
Sesiynau Myfyrwyr Prif Ffrwd
Wyneb
Triniaeth Wyneb Gyflym
Triniaeth Wyneb Foethus
Triniaeth Wyneb Ailgryfhau
Triniaeth Wyneb Galfanig
Microdriniaeth i dynnu hen groen
Colur

Dwylo a Thraed
£12.00
£15.00
£25.00
£25.00
£20.00
£8.00

Tylino
Cefn, gwddf ac ysgwyddau
Corff llawn
Cerrig poeth - cefn, gwddf ac ysgwyddau
Cerrig poeth – corff llawn
Pen Indiaidd
Elemis meinwe dwfn - cefn
Tynhäwr Arlliwio Wedi’i Dargedu Elemis

£10.00
£20.00
£12.00
£22.00
£12.00
£25.00
£45.00

Triniaethau’r Corff
Lapio’r Corff Neithdar Maethlon Elemis
Microdriniaeth i dynnu hen groen
(fesul rhan o’r corff)
Chwistrellu Lliw Haul Sienna X
Sgwrfa Halen Glanhau Dwys Elemis

£40.00

Triniaeth Ewinedd Foethus
Triniaeth Ewinedd Traed Foethus

£15.00
£15.00

Llygaid
Arlliwio blew’r amrannau
Arlliwio blew’r aeliau
Arlliwio blew’r amrannau a’r aeliau
Siapio blew’r aeliau (plyciwr)
Blew Amrannau Clwstwr Dros Dro
Blew Amrannau Stribed Dros Dro

£7.00
£5.00
£10.00
£5.00
£10.00
£10.00

Tynnu Blew y Corff
Dan y fraich
Gwefus a gên
Braich
Bicini
Coes lawn
Hanner y goes (o dan y pen-glin)
Brest neu gefn

£15.00
£10.00
£25.00

Arbenigwr
Sesiynau Myfyrwyr Arbenigol
Aromatherapi - cefn, gwddf ac ysgwyddau
Aromatherapi - corff llawn
Atblygoleg (dwylo)
Atblygoleg (traed)
Tylino Chwaraeon Iau 45M Ardal Darged
Tylino Chwaraeon Hŷn 60M Ardal Darged
Sgleinio gyda lliw gel (dwylo)
Sgleinio gyda lliw gel (traed)
Sgleinio gyda lliw gel – y dwylo a’r traed
Tynnu sglein gel
Triniaeth Wyneb Arlliw Gwastad Gloywi Gwyn Elemis 30M
Triniaeth Wyneb Arlliw Esmwythau Croen Sensitif Elemis 30M

£12.00
£22.00
£10.00
£15.00
£12.00
£17.00
£15.00
£15.00
£25.00
£5.00
£30.00
£30.00

£5.00
£5.00
£8.00
£6.00
£12.00
£10.00
£12.00

Harddwch Pro
Gwasanaethau Proffesiynol
Wyneb
Triniaeth Wyneb Bob Dydd Elemis
Triniaeth Wyneb Amser i Ddynion Elemis
Triniaeth Wyneb Ailgryfhau
Triniaeth Wyneb Galfanig
Microdriniaeth i dynnu hen groen
Colur

Llygaid
£25 - £50
£35.00
£35.00
£35.00
£30.00
£15.00

Arlliwio blew’r amrannau
Arlliwio blew’r aeliau
Arlliwio blew’r amrannau a’r aeliau
Llinynnu
Siapio blew’r aeliau (plyciwr)
Aeliau Perffaith
Blew Amrannau Clwstwr Dros Dro
Blew Amrannau Stribed Dros Dro

£20.00
£30.00
£25.00
£35.00
£20.00
£35.00
£50.00

Tynnu Blew y Corff

Tylino
Cefn, gwddf ac ysgwyddau
Corff llawn
Cerrig poeth - cefn, gwddf ac ysgwyddau
Cerrig poeth – corff llawn
Pen Indiaidd
Elemis meinwe dwfn - cefn
Tynhäwr Arlliwio Wedi’i Dargedu Elemis

Triniaethau’r Corff
Lapio’r Corff Neithdar Maethlon Elemis
Microdriniaeth i dynnu hen groen
(fesul rhan o’r corff)
Chwistrellu lliw haul

£50.00
£20.00
£15.00

Dwylo a Thraed
Triniaeth Ewinedd Foethus
Triniaeth Ewinedd Traed Foethus
Sgleinio gyda lliw gel (dwylo)
Sgleinio gyda lliw gel (traed)
Sgleinio gyda lliw gel – y dwylo a’r traed
Tynnu sglein gel

£20.00
£25.00
£20.00
£25.00
£40.00
£10.00

Dan y fraich
Gwefus a gên
Braich
Bicini
Coes lawn
Hanner y goes (o dan y pen-glin)
Brest neu gefn

£12.00
£11.00
£20.00
O £5
£8.00
£18.00
£12.00
£12.00

£8.00
£8.00
£10.00
£10.00
£20.00
£15.00
£20.00

Sba
Sba Hanner Diwrnod

£10.00

Sba Diwrnod Llawn

£15.00

Sesiwn Gwely Arnofio

£7.00

*Mae cyfyngiad pwysau o 17 stôn i ddefnyddio’r gwely arnofio.
Pecyn Sba Moethus

£25.00

Nefoedd ar y Ddaear! Cyfle i ymlacio yn y pwll sba hydrotherapi, mwynhau manteision glanhau
dwfn yr ystafell stêm ewcalyptws neu adael i’ch holl ofidiau ddiflannu’n llwyr wedi’ch lapio’n braf
yn y tanc arnofio.
Mae’r Pecyn Sba Moethus yn cynnwys:
Dewis o ddiodydd wrth gyrraedd, defnydd o’r sba am hanner diwrnod gan gynnwys y gwely
arnofio sych ac wedyn cinio dau gwrs yn ‘Y Dosbarth’. Gwn nos, tywel a phâr o sliperi.
Gellir prynu triniaethau ychwanegol i ategu eich sesiwn yn y Sba os oes lle ar gael ac am gost
ychwanegol.
Dechrau am 10am:
Sesiwn sba: 10:00 - 13.00
Cinio: 13:30 - 14.30

Dechrau am 1pm:
Sesiwn sba: 13:30 - 16:30
Cinio: 12:30 - 13:30

Dim ond y sesiynau bore sydd ar gael ar ddydd Sadwrn.

Amseroedd agor y sba:

Amseroedd agor y salon:

Dydd Mawrth

10:00 - 17:00

Dydd Mawrth

09:00 - 20:00

Dydd Mercher

10:00 - 17:00

Dydd Mercher

09:00 - 17:00

Dydd Iau

10:00 - 17:00

Dydd Iau

09:00 - 20:00

Dydd Gwener

10:00 - 17:00

Dydd Gwener

09:00 - 17:00

Dydd Sadwrn

10:00 - 15:00

Dydd Sadwrn

09:00 - 16:00

Clinig Esthetig urbasba
Triniaeth IPL i Leihau Blew

Pris yn ôl triniaeth

Nifer y triniaethau sydd
eu hangen

Gwefus
Gên
Rhwng yr Aeliau
Traed
Ceseiliau
Bochau
Llinell ganol y Stumog
Bron
Gwddf - Blaen neu Gefn
Bicini Clasurol
Brest
Abdomen
Bicini Estynedig
Bochau’r Pen-ôl
Rhan uchaf neu isaf y Fraich
Ysgwyddau
Bicini Llawn
Rhan uchaf neu isaf y Goes
Wyneb Llawn
Y Fraich Gyfan
Rhan uchaf y Cefn

£40.00
£40.00
£40.00
£40.00
£55.00
£55.00
£55.00
£55.00
£65.00
£65.00
£80.00
£80.00
£80.00
£80.00
£80.00
£80.00
£100.00
£120.00
£120.00
£120.00
£120.00

8 i 12
8 i 12
8 i 12
8 i 12
8 i 12
8 i 12
8 i 12
8 i 12
8 i 12
8 i 12
8 i 12
8 i 12
8 i 12
8 i 12
8 i 12
8 i 12
8 i 12
8 i 12
8 i 12
8 i 12
8 i 12

Pecynnau Triniaeth IPL i Leihau Blew
Triniaethau tyner ac effeithiol i gael gwared â blew yn barhaol, yn addas ar gyfer unrhyw fath o groen drwy
gydol y flwyddyn.
Gwefus a Gên
Gwefus, Gên a Rhwng yr Aeliau
Bicini Clasurol a Cheseiliau
Bicini Estynedig a Cheseiliau
Bicini Llawn a Cheseiliau
Rhan uchaf ac isaf y Goes
Prynwch 7 triniaeth ac fe gewch yr 8fed am ddim.

£60.00
£90.00
£100.00
£115.00
£130.00
£200.00

8 i 12
8 i 12
8 i 12
8 i 12
8 i 12
8 i 12

Triniaeth IPL i Adfer Ieuenctid y Croen/Therapi Rhychau
Triniaeth fanwl i dargedu ac adfywio haenau’r croen er mwyn lleihau rhychau a llinellau, a gadael y croen
yn edrych yn dynnach ac yn ieuengach.

Wyneb
Wyneb a Gwddf
Wyneb, Gwddf a Decollete
Ychwanegwch driniaeth Gwythiennau Coch
neu Bigmentiad o

Pris yn ôl triniaeth

Nifer y triniaethau sydd
eu hangen

£80.00
£90.00
£100.00

4 to 6
4 to 6
4 to 6

£15.00

4 to 6

Mae triniaethau Gwythiennau Coch neu Bigmentiad ar gael fel triniaethau ar wahân, pris ar sail ymgynghoriad.
Prynwch 3 sesiwn a chewch y 4ydd am ddim.

Therapi IPL ar gyfer Acne
Triniaeth ysgogi wedi ei dargedu i leihau meinwe sydd wedi ei ddifrodi ac annog y corff i gynhyrchu
celloedd newydd er mwyn cywiro gwead afreolaidd a chreu croen sy’n edrych yn well o lawer

Wyneb Llawn
Bochau
Talcen, Trwyn a Gên
Rhan Uchaf y Cefn
Wyneb Llawn a Rhan Uchaf y Cefn

Pris yn ôl triniaeth

Nifer y triniaethau sydd
eu hangen

£80.00
£60.00
£60.00
£100.00
£150.00

6 to 8
6 to 8
6 to 8
6 to 8
6 to 8

Prynwch 5 sesiwn a chewch y 6ed am ddim.

Ymgynghoriad a Phrawf Croen £20
(gellir ei gyfnewid yn erbyn cost y driniaeth)

Mae’n rhaid cael prawf croen cyn dechrau triniaeth IPL. Mae’n rhaid trefnu apwyntiad ar gyfer hyn,
sy’n para tua 45 munud.
Os gwelwch yn dda, darllenwch yr isod yn drylwyr cyn gwneud apwyntiad.
1) Cyrhaeddwch 15 munud cyn eich apwyntiad er mwyn cael ymgynghoriad. Os ydych fwy na 10 munud yn hwyr, yn anffodus
rydym yn cadw’r hawl i ganslo eich apwyntiad yn gyfan gwbl, neu lle bo hynny’n bosib, gellir cynnig triniaeth fyrrach i chi.
2) Ni all urbasba warantu y bydd myfyriwr penodol yn darparu’r triniaethau.
3) Gwnewch yn siŵr eich bod yn ymwybodol o bris y gwasanaeth cyflawn pan fyddwch yn cael ymgynghoriad.
4) Mae’r prisiau’n gywir ar adeg eu hargraffu a gellir eu newid ar unrhyw adeg.
5) Gwiriwch eich bil a’ch newid pan fyddwch yn talu gan nad oes modd cywiro camgymeriadau unwaith y byddwch wedi
gadael y salon.
6) Nid yw urbasba yn gyfrifol am unrhyw golled neu ddifrod i ddillad neu eiddo personol.
7) Rhoddir gostyngiad ar bris triniaethau penodol yn unig.
8) Pan fyddwch yn cyrraedd bydd rhaid i chi gwblhau holiadur meddygol. Gallai rhai cyflyrau meddygol olygu nad oes modd
i chi dderbyn rhai triniaethau neu ddefnyddio rhai cyfleusterau. Os gwelwch yn dda, rhowch wybod am unrhyw gyflyrau
iechyd / alergeddau pan fyddwch yn gwneud apwyntiad. Os ydych yn feichiog gallwn roi gwybodaeth i chi ynglŷn ag
addasrwydd triniaethau.
9) Mae’n rhaid cael Prawf Croen o leiaf 72 awr a dim mwy na 14 diwrnod cyn y driniaeth.
10) Mae angen bwlch o 3 i 6 wythnos rhwng bob triniaeth er mwyn iddynt gael yr effaith orau bosib.
11) N
 odwch, os gwelwch yn dda, nad oes modd i ni roi triniaethau harddwch i unrhyw un dan 18 oed, hyd yn oed gyda
chaniatâd rhiant.

Ein brandiau
Mae urbasba yn gweithio gyda rhai o frandiau mwyaf adnabyddus
y sector. Mae ein prif brandiau yn cynnwys brand gwallt byd-eang
Goldwell a brand gofal croen blaenllaw Elemis.
Rydym hefyd yn cynnig gwasanaethau a chynhyrchion o frandiau
adnabyddus eraill gan gynnwys Olaplex, Pierre René a mwy.

Telerau ac Amodau
Darllenwch y rhain yn fanwl cyn archebu.
Paratoi ar gyfer eich apwyntiad:
1) Rhaid cyrraedd 15 munud cyn eich apwyntiad ar gyfer ymgynghoriad. Os ydych chi fwy na 10 munud yn hwyr, yn anffodus
rydym yn cadw’r hawl i ganslo eich apwyntiad yn llwyr neu, os yw hynny’n bosib, bydd triniaeth fyrrach yn cael ei chynnig.
2) Os ydych chi wedi cael chwistrellau gwrth-rychau neu lenwi dermol, bydd rhaid i chi aros am isafswm o 48 awr cyn cael
triniaeth drydanol ar yr wyneb.
3) Ar gyfer gwasanaethau cwyro, mae angen tyfiant o 4-6 wythnos ar y blew i gael y profiad cwyro gorau / isafswm o ¼
modfedd.
4) Ni ellir trin, lliwio na thorri estyniadau ar wallt.
5) Ar gyfer pob gwasanaeth lliwio gwallt, mae angen prawf croen o leiaf 48 awr cyn eich apwyntiad. Os ydych chi wedi cael
adwaith alergedd neu datw, bydd rhaid i chi ailadrodd y prawf croen yma. Ar gyfer yr holl wasanaethau therapi harddwch
sy’n cynnwys arlliwio neu lud, mae angen prawf croen 24-48 awr cyn POB apwyntiad.
6) Mae cyfyngiad pwysau o 17 stôn ar gyfer defnyddio’r tanc arnofio.
7) Mae mynediad i’r sba’n cynnwys defnydd o 1 gwn nos, 1 tywel a phâr o sliperi. Os oes angen rhagor bydd rhaid talu £5.00.
8) Wrth wneud apwyntiad, bydd angen blaendal o £5 i sicrhau eich archeb ar gyfer pob archeb gwerth £20 neu fwy.
9) Ni all urbasba warantu myfyriwr penodol i gynnal triniaethau.
10) Cofiwch ddweud enw’r tiwtor wrth gyrraedd y dderbynfa.
11) Gwnewch yn siwr eich bod yn ymwybodol o bris eich gwasanaeth llawn adeg yr ymgynghoriad.
12) Mae’r prisiau’n gywir wrth i ni argraffu’r daflen hon ond gallant newid ar unrhyw adeg.
13) Edrychwch ar eich bil a’ch newid wrth dalu, oherwydd ni ellir cywiro camgymeriadau ar ôl i chi adael.
14) Ni ellir dal urbasba yn gyfrifol am unrhyw golled neu ddifrod i ddillad neu eiddo personol.
15) Cofiwch barchu mai sefydliad hyfforddi yw Urbasba ac er ein bod yn gwneud pob ymdrech i gynnal safonau diwydiant
uchel, ni ellir gwarantu hynny gyda phob triniaeth a gwasanaeth. Gall y triniaethau a’r gwasanaethau amrywio o ran hyd
ac ansawdd gan ddibynnu ar y myfyriwr sy’n eu darparu, felly cofiwch roi gwybod i aelod o staff os nad ydych chi’n hapus
gyda’ch triniaeth, o fewn 3 diwrnod. Ni ellir sicrhau amseru masnachol bob amser. Efallai y rhoddir ad-daliad os nad yw
cwsmer yn hapus ar ôl i fyfyriwr gael cyfle i wneud iawn am ei gamgymeriad.
16) Mae gostyngiadau’n berthnasol i rai triniaethau yn unig.
17) Bydd angen llenwi holiadur meddygol wrth gyrraedd y sba. Gall rhai cyflyrau meddygol eich rhwystro rhag defnyddio’r sba
neu derbyn rhai driniaethau. Rhowch wybod i ni wrth fwcio am unrhyw cyflyrau meddygol neu alergeddau. Os ydych chi’n
feichiog byddwn yn hapus i’ch gynghori am driniaethau addas.
18) Sylwer na allwn roi unrhyw driniaeth harddwch i unrhyw un iau nag 16 oed, dim hyd yn oed gyda chaniatâd rhiant.
19) Sylwer na allwn roi unrhyw driniaeth gemegol neu liw i unrhyw un iau nag 16 oed, dim hyd yn oed gyda chaniatâd rhiant.
20) R
 haid i blant fod yng nghwmni oedolyn bob amser yn urbasba, tra rydych chi’n cael eich triniaeth. Ni chaniateir plant yn
unrhyw rai o’n Salonau.
21) Wrth archebu Defnydd o’r Sba i 4 o bobl neu fwy, rhaid talu’r swm yn llawn wrth archebu. Ni fydd y tâl hwn yn cael ei
ad-dalu ac nid oes modd ei drosglwyddo i dalu am unrhyw beth arall.
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