Kosmetika
Ceník 2019
objednávky telefonicky
733 178 384 PO-SO 8-20h

ZÁKLADNÍ OŠETŘENÍ DLE TYPU PLETI
odlíčení,zvláčn. gel,úprava obočí,čištění pleti
špachtlí,peeling,masáž,maska,serum,závěr.krém

60 min. 650Kč
90 min. 750Kč

SPECIÁLNÍ OŠETŘENÍ PRO PROBLEMATICKOU PLEŤ
(akné , rozšíř. Žilky)
odlíčení,čistící.maska,hloubkové čištění (špachtle nebo ručně),ozonizérterapie posílení cév a léčba akné,léčivé serum nebo
peeling,spec.maska,zaprac.kys.hyaluronové sonoforézou
(mikromasáž), závěr.krém, gel

60 min 690Kč

ANTI AGE DE LUXE – LIFTINGOVÁ PÉČE
odlíčení, zvláč.gel.čištění špachtlí nebo ručně,
rozjasňující gomáž, masáž vzácnými oleji proti stárnutí, zažehlení
speciál.séra dle potřeby
galvan.žehličkou, omlazující maska, závěr.krém

60 min 790Kč
90 min 890Kč

DIAMANTOVÁ MIKRODERMABRAZE
BALÍČEK OŠETŘENÍ
odlíčení, zvláč.gel, čištění ultrazvuk. špachtlí,
diamant.mikrodermabraze, masáž,
maska, hyalur.serum zaprac.ultrazvukem, závěr.krém

NEINVAZNÍ MEZOTERAPIE
OMLAZENÍ OBLIČEJE
omlazení kyselinou hyaluronovou nebo kolagenem,
plošné ošetření obličeje,
vč.odlíčení, čištění špachtlí, peelingu, masky, masáže a krému

60 min 800Kč
90 min 900Kč

60 min 1090Kč
90 min 1190Kč

DOLÍČENÍ PO KOSMET.OŠETŘENÍ
(CC krém,pudr,lesk,řasenka

100Kč

OBOČÍ ÚPRAVA SAMOSTATNĚ

100Kč

BARVENÍ ŘAS NEBO OBOČÍ

100Kč

OBOČÍ ÚPRAVA A BARVENÍ OBOČÍ NEBO ŘAS V RÁMCI OŠETŘENÍ

60Kč

KOSMETICKÉ OŠETŘENÍ BIOFÁZE
( 3 kroky ke zdraví a kráse)
unikátní přírodní ošetření pleti aktivující enzymy v pokožce
a zvýšení imunity odlíčení, zvláčnění pleti, úprava obočí, čištění pleti
ultraz.špachtle, aplikace 3x
serum, tlaková masáž ,maska, závěr krém,
u 90 min ošetření navíc peeling delší masáž,
zaprac.kolagenu ultrazvukem

PÉČE O MUŽSKOU PLEŤ
očištění pleti, změkčení pleti gelem, hloubkové čištění ultrazvukem,
ruční dočištění peeling, masáž obličeje, zaprac.kys.hyalur.ultrazvukem,
krém

EXTRA MASÁŽ
odlíčení, 30 min masáž olejíčkem,závěr.krém

60 min 750Kč
90 min 850Kč

60 min 690Kč
90 min 790Kč

390Kč

ANTICELULITNÍ PÉČE
peeling vybrané části těla
(bříško,stehna přední část stehna, Zadní část, zadeček, paže)
mezoterapie, ultrazvuk

60 min 600Kč
30 min 400Kč

ANTICELULITNÍ ZÁBAL cca 60 min
30 min péče mezoterapie + ultrazvuk

DEPILACE PŘI OŠETŘENÍ A SAMOSTATNĚ
Horní ret
Brada
Tváře
nohy-lýtka
nohy- stehna
celé nohy
ruce-paže
ruce celé
hrudník
záda

TRVALÁ NA ŘASY VČ.BARVENÍ ŘAS

EXPRESS OŠETŘENÍ
Základní, dle typu pleti
diamant.dermabraze ošetření dekoltu a krku k ošetření

PERFEKTNÍ OBOČÍ
první aplikace
doplnění

80Kč 100Kč
80Kč 100Kč
150Kč 170Kč
350kč
450kč
600kč
300kč
500kč
600kč
600kč

450kč
490kč

30 min 450Kč
30 min 400Kč
50Kč

690Kč
350Kč

Prodloužení obočí dnes využívají jak celebrity, tak ženy, které jsou rády
stále upravené. Tato metoda skvěle zakryje
nedostatky vlastního obočí, které v některých místech bohužel chybí
nebo když je obočí krátké či světlé. Efekt je velmi přirozený.

Jak probíhá prodloužení obočí
1.konzultace – vaše představa, můžeme také nakreslit tvar obočí
2.výběr barvy, délky a šířky syntetických chloupků
3.odmaštění obočí
4.lepení obočí (i během aplikace probíhá konzultace s klientkou,
například kde chloupky přidat)
5.výsledek: krásné, husté a přirozené obočí
6.vč.barvení a úpravy obočí -odstranění přebytečných chloupků
Zásady před aplikací umělých řas na obočí
•12 hod před aplikací nenanášet na obočí nic s mastnou složkou
Zásady po aplikaci umělých řas na obočí
24 hod se vyhnout kontaktu obočí s vodou
•48 hod se vyhnout sauně, páře a soláriu
•vyhnout se vždy prostředkům s mastnou složkou

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY
zapracování sera ultrazvukem k ošetření
čištění pleti ultraz.špachtlí
masáž pleti
masáž pleti,krku i dekoltu
čištění zad

50,-Kč
10 min 150Kč
20 min 250Kč
30min 300Kč
30 min 350Kč

MEZOBOTOX
Argireline – botox bez jehel, intenzivní omezení vrásek,
Odlíčení, čištění špachtlí, enzym.peeling, sérum botox – mezoterapie,
maska, a krém s argirelinem

60min 750Kč
90 min 950Kč

WHITENING PROGRAM
Rozjasnění a zesvětlení pigmentových skvr
Odlíčení, čištění špachtlí, bělící sérum, masáž ,
Bělící maska, bělící krém
(v 30min ošetření bez masáže)

60min 750Kč
30min 390Kč

PÉČE O OČNÍ OKOLÍ
K ošetření

30min 350Kč
190Kč

Veškeré ceny jsou uvedeny s DPH a určeny dle spotřeby materiálu a náročnosti
provedení. Cenu Vám rádi spočítáme na přání ještě před provedením úkonu.

