CENÍK
(platný od 1. 3. 2017)

Celkové kosmetické ošetření

780,-

► cena zahrnuje úpravu obočí, povrchové a hluboké čištění, peeling, aktivní látky,
masáž obličeje, krku, dekoltu a trapézového svalu, aplikace masky, závěrečné
ošetření (krém event. make-up)
doba ošetření cca 75 minut

Celkové kosmetické anti-age ošetření

1 180,-

► cena zahrnuje úpravu obočí, povrchové a hluboké čištění, peeling, effect serum,
mikromasáž a masáž přípravky z luxusní řady s platinou, alginátová maska
doba ošetření cca 105 minut

Ošetření problematické pleti bez masáže

580,-

► cena zahrnuje povrchové a hluboké čištění, peeling, aktivní látky, aplikace
masky, závěrečné ošetření
doba ošetření cca 60 minut

Ostatní služby

cena při celkovém
kosmetickém ošetření

barvení řas
140,barvení obočí
80,depilace horního rtu
80,depilace brady
60,aplikace alginátové masky
---aplikace kolagenové masky
---+ další typy masek dle aktuální nabídky
aplikace AHA kyselin
120,úprava obočí
100 - 150,mikromasáž
350,regenerační zábal rukou
----trvalá na řasy
390,líčení po ošetření
-----

Vizážistika
denní líčení
večerní a slavnostní líčení
svatební líčení - zkouška
- v den svatby
instruktáž líčení

300,490,490,550,600,- / hod.

90,50,50,50,90,280,60,0,110,60,---120,-

Masáže
šíje
záda
záda a šíje
záda a šíje
dolní končetiny
horní končetiny
celková (záda, šíje, HK, DK)
obličej, krk a dekolt

(20 min.)
(30 min.)
(45 min.)
(60 min.)
(45 min.)
(30 min.)
(90 min.)
(30 min.)

250,340,480,590,500350,880,400,-

Celková aromaterapeutická masáž

1250,-

(záda, šíje, horní a dolní končetiny, obličej, dekolt, hlava cca 110 min)

Masáž lávovými kameny
záda a šíje
celková

(45 min.)
(90 min.)

650,1150,-

Manuální lymfodrenáž
celková
dolní končetiny
horní končetina
obličej

(120 min.)
(60 min.)
(45 min.)
(45 min.)

1150,590,440,440,-

Samoopalovací nástřik

450,-

► využijte množstevní slevu pro 2 a více osob
2 osoby
400,3 osoby
390,4 osoby
380,5 a více
370,-

Depilace
horní ret
80,brada
60,tváře
80,nosní dírky
90,uši - boltce
50,- ústí zvukovodu 90,záda
600
podpaží
120,-

předloktí
paže
celé horní končetiny
lýtka
stehna
celé dolní končetiny
břicho
hýždě
třísla

180,180,320,310,380,600,80,90,180,-

Permanentky na 10 ošetření u níže uvedených procedur je možné
zakoupit s 10% slevou. Platnost permanentky je 5 měsíců.
- masáže (30 – 45 – 60 - 90 minut)
- manuální lymfodrenáž

