
                                         Ceník kosmetického ošetření                                         

 Peeling kúra obličeje                                                                                                     290,-  45 min. 

 Odlíčení pleti, Gommage peeling,(Enzym. peeling), sérum, galvanická žehlička, maska, krém 

 Hloubková čistící kúra                                                                                                   330,-     1hod.                 

 Odlíčení pleti, peeling,změkčující maska, napaření pleti( termoručník, vapozon),uzv 

+manuál.čištění pleti, maska,krém 

 Částečné regenerační ošetření obličeje                                                                    330,-       1hod. 

 Odlíčení pleti, peeling, masáž obličeje, maska, krém 

 Hloubková čistící kúra +                                                                                                400,       1hod.                     

 Odlíčení pleti, peeling,změkčující maska, napaření pleti( termoručník, vapozon),uzv+ manuál. 

čištění pleti,sérum,galvanická žehlička, maska, krém 

 Regenerační ošetření pleti obličeje                                                                            450,-   1,5hod.                     

 Odlíčení pleti,depil. obočí, peeling,změkčující maska, napaření pleti( termoručník, 

vapozon),uzv+manuál. čištění pleti,masáž obličeje, maska, krém 

 Regenerační ošetření pleti obličeje +                                                                         520,-    1,5hod.                     

 Odlíčení pleti,depil. obočí, peeling,změkčující maska, napaření pleti( termoručník, 

vapozon),uzv+manuál. čištění pleti, sérum, galvanická žehlička,masáž obličeje, maska, krém 

 Regenerační ošetření pleti obličeje a dekoltu                                                           590,-   1,5hod.                  

 Odlíčení pleti,depil.obočí,(hor.ret.) peeling,změkčující maska, ( termoručník, 

vapozon),uzv.+manual.čištění pleti, masáž obličeje a dekoltu, sérum, galvanická žehlička, 

maska, krém  

 Omlazující kúra obličeje a dekoltu                                                                               690,-   1,5hod.                  

 Odlíčení pleti, peeling, depil.(obočí, hor.ret),změkčující maska,( termoručník, 

vapozon),uzv.+manual. čištění, masáž obličeje a dekoltu, mikroampule( Collagen, Retinal C…) 

na obličej a dekolt, galvanická žehlička, mořská alginátová maska,  krém 

 AHA peeling (chemický peeling)                                          690,-  2-4 kúry 590,-           30-60min. 

 Vyšetření pleti, dotazník,odlíčení obličeje,AHA peeling, mořskou alginátovou masku 

zklidňující proti začervenání, krém, krém SPF 50+)  

Depilace obočí 50,-   horní ret 50,-  brada 50,-  celý obličej 130,- předloktí 160,-  celé ruce 200,- 

                lýtka 200,-    stehna 220,-   celé nohy 390, -  podpaždí 100,-   třísla 100,-     záda 200,- 

 Kosmetika částečná   barvení řas, obočí + depil. obočí 150,-  

sérum+galvanická žehlička 200,-    masáž obličeje 150,-   masáž obličeje a dekoltu 190,- 

barvení obočí 50,-                              depilace obočí 50,-                           barvení řas 60,- 

 Prodloužení řas                           nové řasy 790,-                            doplnění 390-490,-   

 Permanentní make-up 

       obočí mikroblading,3D,čepelková metoda 2000,-      horní linky 1200,-   dolní linky 1000,- 

korekce 390,-              doplnění pigmentu obočí 1490,-                   horní +dolní linky 1800,-                                                                 

 


