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Yma yng Nghanolfan Gwallt, 
Harddwch a Holisteg Broadway, 
credwn y dylech chi sbwylio’ch 
hunan heb sbwylio’ch cyfrif banc felly 
cynigiwn amrywiaeth o driniaethau 
harddwch, therapïau cyfannol a sba 
moethus am brisiau cystadleuol.

Gallwn greu golwg hollol newydd i chi mewn un 
o’n dau salon modern drwy dorri, steilio a lliwio 
gwallt yn ogystal â thorri gwallt dynion a gwallt 
achlysur arbennig.  Rydyn ni’n defnyddio’r brandiau 
salon gorau ac mae dewis o gynhyrchion ar werth 
i gadw’ch gwallt mewn cyflwr gwych tan eich 
apwyntiad nesaf.  Neu, os yw’n well gennych fynd 
i leoliad canol ddinas, mae’r Academi Trin Gwallt 
gennym ni yng Nghanolfan Ffordd y Brenin.

Neu gallwch dretio’ch hun gydag un o’n triniaethau 
harddwch, therapïau cyfannol a sba moethus.  
Cynigiwn driniaethau i’r dwylo a’r traed, lliw haul St 
Tropez, triniaethau’r wyneb lleddfol, tylino ymlaciol 
a llawer mwy.  Mae gennym ni danc arnofio sych 
hefyd gyda lampau is-goch sy’n berffaith ar 
gyfer trin arthritis, cyhyrau blinedig ac anafiadau 
chwaraeon - mae 20 munud yn y tanc yn cyfateb i 
wyth awr o gwsg!
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Gwybodaeth a phrisiau yn gywir adeg argraffu.

Fel rhan o Goleg Gŵyr Abertawe, myfyrwyr  
sy’n gwneud pob un o’n triniaethau dan 
oruchwyliaeth ymarferwyr proffesiynol.  

Mae’r therapyddion naill ai’n fyfyrwyr 
blwyddyn gyntaf sy’n astudio Lefel 
2 neu’n fyfyrwyr ail flwyddyn ar 
gyrsiau Lefel 3 - nodir y lefelau hyn 
wrth ymyl y triniaethau unigol yn y 
llyfryn hwn.

Rydym yn ganolfan addysgu felly rydym 
ar agor yn ystod y tymor yn unig ac 
mae rhai o’r triniaethau ar gael ar adegau 
arbennig o’r flwyddyn yn unig oherwydd natur 
y cyrsiau.  Rhaid gwneud apwyntiad ymlaen llaw felly 
ffoniwch i holi pryd mae triniaethau ar gael.
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TorrI a STEILIo LLIwIo > TINTIo 
Lefel 2 Lefel 3

Torri a Steilio £6.50 £7.50

Steil Newydd £7.50 £10.50

Torri Gwallt Dynion £4 £5

Siampŵ    a Set £4 -

Sychu £4 -

Triniaethau Cyflyru £2.50 -

neu gofynnwch i’ch steilydd am fanylion triniaeth NIOXIN 
i gael gwallt mwy trwchus a llawnach mewn 30 diwrnod.

Gwallt Achlysur Arbennig o £10* o £15*

Lefel 2 Lefel 3

Gwallt byr £17 £19.50

Gwallt canolig £20 £22.50

Gwallt hir £23 £27

Gwallt hir neu drwchus iawn £25 £30

Gwreiddiau/ffoil rhannol o £22* o £28.50*

Tintio ail-wneud gwreiddiau o £15* £20

Lliwio gwallt yn wyn - o £20*
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TrIN GwaLLT

•	 Torri
•	Steilio
•	Lliwio

Mae sesiynau ymgynghori manwl yn rhan hanfodol 
o’r holl driniaethau.  Rhaid cael prawf croen cyn pob 
gwasanaeth lliw pen llawn.

LLEd LIw
Lefel 2 Lefel 3

Gwallt byr £13 £15

Gwallt canolig £15 £18

Gwallt hir £18 £21

yn para 12-24 siampŵ    

PyrM Lefel 2

Gwallt byr £15 ychwanegwch liw 
lled-barhaol am £5 
ychwanegol

Gwallt canolig £15

Gwallt hir £20

LLIw LLEd~BarHaoL 
Lefel 2 Lefel 3

o £12 o £14

yn para 12-24 siampŵ    

LLIwIo > BLaENoLEUo/TaNoLEUo 
Ffoil neu Easi Mèche Lefel 2 Lefel 3

Gwallt byr £20 £27 Lliwiau 
ychwanegol 
o £3

Gwallt canolig £25 £32

Gwallt hir £30 £37

Gwallt hir neu  
drwchus iawn

£33 £40

Ffoil rhannol £14 £20

Cap £15 -

CywIro LLIw Lefel 3

Datrys unrhyw broblemau lliw neu newid 
lliw yn gyfan gwbl.  Rhaid cael sesiwn 
ymgynghori a gall prisiau amrywio yn 
ôl gofynion unigol a’r cynhyrchion a 
ddefnyddir.

o £33*

Lliw pre-pigment plus o £33*

Golch blonde £10**

*Pris adeg ymgynghori   **a phris y lliw 

•	Gwallt Achlysur Arbennig
•	Trin Gwallt Dynion
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HarddwCH
Bydd ein therapyddion hyfforddedig yn cynnig y 
triniaethau harddwch a gofal croen gorau posibl i 
chi, a byddan nhw hefyd yn dangos i chi sut i ofalu 
am eich croen gartref.

I sicrhau eich bod yn cael y budd mwyaf o’n gwasanaeth, 
mae sesiynau ymgynghori manwl yn rhan hanfodol o’r holl 
driniaethau.  Rhaid cael prawf croen  
cyn cael triniaethau lliwio harddwch.

TrINIaETH drydaNoL 
arBENIGoL I'r wyNEB

Lefel 3

Tua 60 munud £15

Lefel 3

Tua 60 munud £15

Tua 75 munud £18

Tua 90 munud £20

Lefel 2

Tua 60 munud £15

TrINIaETHaU'r wyNEB  
wEdI'U TEILwra

TrINIaETHaU'r wyNEB

Lefel 3

60munud £25

Cwrs o 10 triniaeth £200

TyNHaU'r wyNEB 
CaCI NEwydd
Newid Gwedd yr Wyneb heb Lawdriniaeth Quantum

Am gael croen gwych?  Mae’r driniaeth hon yn defnyddio 
cymysgedd unigryw o olew naws sy’n gweddu i’ch croen 
arbennig chi i leddfu, cydbwyso a phuro.  Mae holl 
driniaethau’r wyneb Eve Taylor yn cynnwys diblisgo, tylino 
a masg, yn ogystal â glanhau a thynhau.

Bydd eich croen yn teimlo’n wych ar ôl y driniaeth lanhau, 
ddiblisgo a chyflyru foethus hon wedi’i dilyn gan dylino’r 
wyneb. 

Wedi’i theilwra i weddu i’ch math a chyflwr croen arbennig 
chi, bydd y driniaeth ymlaciol hon yn gadael y croen yn 
llai llac ac yn edrych yn iau.

Mae system CACI Quantum yn golygu y gallwch fwynhau 
manteision newid gwedd yr wyneb heb lawdriniaeth.  
Gan ddefnyddio technegau’r wyneb microgerrynt, mae 
CACI Quantum yn ailddiffinio cyhyrau’r wyneb ac yn 
lleihau llinellau a chrychau.  Mae gallu aml-swyddogaeth 
y system yn cynnig y dewis mwyaf cynhwysfawr o 
driniaethau heb lawdriniaeth sy’n apelio at ddynion a 
merched o bob oedran.

Lefel 3

30 munud £20

Masg driniaeth arbenigol £10

THEraPI oCSIGEN
Y driniaeth adfywio berffaith i groen 
sy’n heneiddio.  Mae Therapi Ocsigen yn 
ailgyflenwi’r ocsigen a gollwyd ac mae’r 
cynhwysion serwm gweithredol yn ailffurfio’r croen, gan 
lenwi’r llinellau a’r crychau.  Mae’r canlyniadau i’w gweld 
yn syth ac maen nhw’n parhau i weithio ymhell ar ôl y 
driniaeth sy’n ysgogi celloedd i ailgynhyrchu.  Dewis gwych 
ar gyfer cyflyrau acne oherwydd effaith wrthfacteria’r 
serwm a ddefnyddir. Mae creithio posibl yn cael ei leihau ac 
mae llai o facteria yn cronni yn y croen.

Lefel 3

30 munud £20

Masg triniaeth arbenigol £10

MICrodErMaBraSIoNS 
Mae’n ysgogi colagen ac elastin i ffurfio, a’r canlyniad yw 
croen tynnach sydd wedi’i adfywio.  Mae’r symudiadau 
gwactod ysgafn yn cael yr effaith syth o godi cyhyrau 
blinedig, yn union fel ‘sesiwn ymarfer corff’ i’r wyneb.  
Mae trwch yr wyneb yn cael ei leihau cyn i lif ysgafn 
o grisialu gyffwrdd ag wyneb y croen i raddol ddileu’r 
celloedd epidermol haenen wrth haenen.

CYNNIG
Beth am gyfuno’r ddau therapi am £35? 

Neu cewch gwrs o 10 am £300.



EdaFU Lefel 2

Aeliau £3.50

Gwefus £2

Gên £2.50

Ochr yr wyneb £3

Gwefus, gên ac ochr yr wyneb £7

Lefel 3

Un driniaeth gan gynnwys sesiwn 
ymgynghori

£5

dIFLEwIo

Cwyro a dIFLEwIo Lefel 2

Coes gyfan £12

Hanner coes £8

Braich gyfan £7

Hanner braich £5

Bicini £5

Coes gyfan a bicini £14

Ceseiliau £4

Gwefus, gên neu aeliau £3

Cefn neu frest £7TrINIaETHaU I'r BLEw
aMraNT a'r aELIaU Lefel 2

Siapio’r aeliau £3

Lliwio’r aeliau £4

Lliwio’r blew amrant £4.50

Lliwio’r aeliau a’r blew amrant £6

Lliwio’r aeliau, blew amrant a siapio’r aeliau £8.50

Lefel 3

Set lawn £15

Mewnlenwadau £10 argymhellir bob 3-4 wythnos

Tynnu £5

ESTyNIadaU BLEw  
aMraNT UNIGoL
Triniaeth broffesiynol newydd sy’n defnyddio blew 
amrant unigol i wella’r llygad a chreu golwg naturiol neu 
drawiadol.

Cael gwared â blew digroeso yn barhaol (yr wyneb neu’r 
corff) gan ddefnyddio nodwyddau Sterex tafladwy.

Mae modd trin amryw o namau croen yn gyflym ac 
yn hawdd drwy ddefnyddio electrolysis uwch gyda 
chanlyniadau syth ac effeithiol sy’n cynnig croen llyfn heb 
namau. Mae’n cynnwys:

• Triniaeth gwythiennau 
toredig
• Symud tagiau’r croen

• Trin smotiau gwaed
• Triniaeth Milia

Lefel 3

Rhaid cael sesiwn ymgynghori llawn. o £10

ELECTroLySIS UwCH

Gall VPL gael ei ddefnyddio ar gyfer amryw o driniaethau 
megis smotiau oedran, namau croen, llinellau mân/
crychau a diflewio.* 

Cynigiwn sesiwn ymgynghori cychwynnol sy’n para tua 20 
munud a fydd yn cynnwys triniaeth prawf croen.  Ni chodir 
tâl am y sesiwn ymgynghori na’r prawf croen.  

Penderfynir ar bris y cwrs o driniaeth a gynigir yn ystod 
y sesiwn ymgynghori cychwynnol, yn dibynnu ar faint a 
lleoliad.

*Rhaid i’r blew gael eu torri neu eu heillio’n agos at wyneb 
y croen 24 awr cyn y driniaeth.

ENErGIST ULTra
Variable Pulsed Light (VPL)  
ac Adfer y Croen

Myfyrwyr Lefel 5

dwyLo a THraEd Lefel 2

Trin dwylo £7

Trin traed £8

Triniaeth foethus i’r dwylo £9

Triniaeth foethus i’r traed £10

Triniaethau cywiro penodol i’r corff wedi’u teilwra i’ch 
anghenion drwy dynhau, amlinellu a lleihau seliwleit.

Lefel 3

Cwrs o chwe 
thriniaeth

£30 yn cynnwys defnyddio’r 
sawna a’r ystafell stêm

rHaGLEN GywIroL  
I'r CorFF

Lliw haul naturiol yn defnyddio’r brand rhyngwladol 
poblogaidd.

Lefel 3 £10

CHwISTrELLU LLIw HaUL

Triniaeth broffesiynol sy’n cynnwys diblisgo’r corff cyfan a 
defnyddio hufen naturiol.

Lefel 3 £15

LLIw HaUL HUFEN GwrEIddIoL
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THEraPIaU CyFaNNoL

Bydd ein therapyddion yn 
darparu triniaethau moethus, gan 
ddefnyddio’r cynhyrchion a’r 
technegau gorau posibl er mwyn i 
chi ymlacio a mwynhau.

I sicrhau eich bod chi’n cael y budd mwyaf 
o’n gwasanaeth, mae sesiynau ymgynghori 
manwl yn rhan hanfodol o’r holl driniaethau, 
a darperir cyngor ôl-ofal hefyd

Gallwch gadw lle ar gyfer grŵp.   
Cysylltwch â ni.

a Thriniaethau Sba Lefel 3

Cefn, gwddf ac ysgwyddau (30 munud) £9

Corff cyfan (60 munud) £13

Cwrs o bum tyliniad corff cyfan £55

TyLINo CorFF SwEdaIdd
Defnyddio mathau gwahanol o olewau tylino ar y croen 
sy’n sicrhau symudiadau llyfn ac esmwyth.  Mae gwasgu’n 
gadarn a symudiadau sy’n llifo yn rhyddhau tensiwn yn y 
cyhyrau, lleddfu poen, hwyluso gwella ar ôl cael anaf, cael 
gwared â straen, ymlacio’r corff a gwella lles.

Lefel 3

75 munud £14.50

Cwrs o bump £60

Lefel 3

45 munud £12

Cwrs o bump £50

Lefel 4

30 munud £8

TyLINo aroMaTHEraPI

adwEITHEG

TyLINo CHwaraEoN

Tylino therapiwtig gan ddefnyddio olewau naws wedi’u 
cymysgu i weddu i’ch anghenion chi.

Tylino arbenigol sy’n canolbwyntio ar fan  
penodol i helpu’r cleient i wella ar ôl cael anaf.

Mae’r driniaeth wasgu arbenigol hon i’r  
traed yn helpu’r corff cyfan i ymlacio.

Lefel 3

90 munud £20

TyLINo THEraPI CErrIG
Defnyddio cerrig twym ac oer wrth dylino’r corff cyfan yn 
therapiwtig i ryddhau tensiwn a’ch helpu i ymlacio. 

Lefel 3

45 munud £10

TyLINo PEN INdIaIdd
Defnyddio technegau tylino penodol i’r pen, gwddf a’r 
ysgwyddau, gan weithio ar wasgbwyntiau i  
leddfu straen a thensiwn.

Mae ein tylino yn y fan a’r lle yn fath o driniaeth 
therapiwtig gyflym, effeithiol a hyblyg.  Mae’r tylino yn 
canolbwyntio ar y cefn, ysgwyddau, gwddf, breichiau, 
llaw neu groen pen yn dibynnu ar eich anghenion.

Rydych yn eistedd mewn cadair arbennig heb dynnu 
eich dillad ac ni ddefnyddir unrhyw olewau.

30 munud £5

Mae ein sawna ac ystafell stêm ar 
gael am £2 ar gyfer 20 munud. 

Neu beth am dretio’ch hun i’r sawna 
a’r ystafell stêm cyn tylino’r cefn, 

gwddf ac ysgwyddau am £11.

SawNa aC  
ySTaFELL STEÊM 

NEILLRYW
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Lefel 3

20 munud £10

Lefel 3

45 munud £15

Lefel 3

45 munud £15

arNoFIo SyCH

arNoFIo SyCH

BaTH HydroTHEraPI 

a Thylino

a Thylino

Arnofio sych a lampau is-goch i leddfu a thwymo  
cyhyrau blinedig (yn cynnwys tylino’r wyneb  
neu groen pen).

Arnofio sych wedi’i ddilyn gan dylino’r cefn,  
gwddf ac ysgwyddau.

Bath hydrotherapi gydag olewau naws a therapi lliw i 
ysgogi a bywiogi wedi’i ddilyn gan dylino’r corff, gwddf  
ac ysgwyddau.

Lefel 3

30 munud £3

rEIkI
Triniaeth i gydbwyso’r chakras a’r ynni yn y corff.

Lefel 3

60 munud £20

LaPIo a Thylino
Lapio dadwenwyno neu faethu wedi’i ddilyn  
gan dylino’r cefn, gwddf ac ysgwyddau.

Lefel 3

60 munud £20

THaLaSoTHEraPI

Sgrwbio â halen a gwymon, cawod stêm a  
Fusion, wedi’i ddilyn gan dylino’r cefn, gwddf  
ac ysgwyddau.

a Thylino

Lefel 3

30 munud £6

THEraPI CrISIaLaU
Defnyddio crisialau i ailalinio’r chakras a 
system ynni’r corff.

Lefel 3

Tua 30 munud £8

CaNHwyLLo'r CLUSTIaU HoPI
Triniaeth i helpu i leddfu sinws wedi’i 
flocio a phennau tost.

Lefel 3

45 munud £11

TrINIaETH ayUrFEdIG
Triniaeth ymlaciol wedi’i datblygu o arferion Indiaidd i 
hybu cyfansoddiad cytbwys drwy ddefnyddio symudiadau 
ysgafn ar bwyntiau marma ar y pen a’r wyneb.  Mae’r 
traed hefyd yn cael eu hadfywio’n ysgafn i  
ddechrau’r profiad.


