
WW  EE  LL  LL  NN  EE  SS  SS  KK  OO  SS  MM  EE  TT  II  KK  AA        JJ  EE  NN  NN  YY  SS  

Milé dámy a pánové,  

dovolte mi Vás pozvat na odpočinkovou kosmetiku. V každém ošetření se snažím vnímat individualitu Vaší pleti, její 

potřeby a ošetření dotvářet tzv. na míru. Nově nabízím ošetření také pro muže.  

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                           “Nechte se hýčkat, zasloužíte si to.” 
  
  
  
  
  
  
  

    
BBYYLLIINNNNÁÁ  PPÉÉČČEE                                                                         1 hodina 15 minut                                750 Kč 
Ošetření obličeje, krku a dekoltu pro zlepšení regenerace pleti pomocí přípravků na olejové bázi a s éterickými oleji - 

očištění pleti, tonizace, kávový peeling, květová voda, uvolňující masáž obličeje včetně uší arganovým olejem (10 minut), 

jílová pleťová maska, ošetření rtů, omlazující sérum (dle potřeb pleti), závěrečný pleťový krém, péče o rty. 

V případě zájmu v ceně ošetření a dle Vašeho výběru – úprava obočí, barvení řas a obočí, epilace horního rtu a brady. 

 

HHYYDDRRAATTAAČČNNÍÍ  PPÉÉČČEE                                                1 hodina 30 minut                                850 Kč 
Ošetření obličeje, krku a dekoltu pro zvýšení hydratace a pružnosti pleti pomocí přípravků s kyselinou hyaluronovou a 
dalšími účinnými látkami - očištění pleti, tonizace, kyslíková pěna, enzymatický peeling, nanovlákenná liftingová maska na 
oční okolí, bodová masáž vlasové části hlavy včetně uší (10 minut), pleťová maska, ošetření rtů, tonikum s liposomy, oční 
krém, závěrečný pleťový krém, péče o rty. 
V případě zájmu v ceně ošetření a dle Vašeho výběru - úprava obočí, barvení řas a obočí, epilace horního rtu a brady. 
                                                                                                         - zábal rukou bambuckým máslem a Vámi vybraným éter. olejem. 

                                                                                                                                                                                                                                                              
RREELLAAXXAAČČNNÍÍ  PPÉÉČČEE                                                                1 hodina 45 minut                           1. 000 Kč 
Ošetření obličeje, krku a dekoltu pro zlepšení regenerace a rozjasnění pleti pomocí přípravků na olejové bázi s kyselinou 
jantarovou a éterickými oleji – očištění pleti, tonizace, relaxační masáž obličeje, krku a dekoltu včetně bodové masáže hlavy a 
uší (30 minut), kávový peeling, květová voda, arganový olej, jílová pleťová maska, ošetření rtů, omlazující sérum (dle potřeb 
pleti), závěrečný pleťový krém, péče o rty. 
V případě zájmu v ceně ošetření a dle Vašeho výběru – úprava obočí, barvení řas a obočí, epilace horního rtu a brady. 
                                                                                                         – zábal rukou bambuckým máslem a Vámi vybraným éter. olejem. 
                                                                                                                                                                              

LLIIFFTTIINNGGOOVVÁÁ  PPÉÉČČEE                                                              2 hodiny 15 minut                           1. 400 Kč 
Ošetření obličeje, krku a dekoltu pro zpevnění a omlazení pleti pomocí přípravků s kyselinou hyaluronovou a dalšími 
účinnými látkami – očištění pleti, tonizace, manuální lifting obličeje, krku a dekoltu včetně bodové masáže hlavy a uší (40 
minut), kyslíková pěna, enzymatický peeling, nanovlákenná liftingová maska na oční okolí, pleťová maska, ošetření rtů, 
tonikum s liposomy, oční krém, závěrečný pleťový krém, péče o rty. 
V případě zájmu v ceně ošetření a dle Vašeho výběru - úprava obočí, barvení řas a obočí, epilace horního rtu a brady. 
                                                                                                         -  zábal rukou bambuckým máslem a Vámi vybraným éter. olejem. 
         

NNAANNOO  LLIIFFTTIINNGG                                                                       1 hodina 30 minut                           1. 200 Kč 
Ošetření obličeje, krku a dekoltu pro neinvazivní vyhlazení vrásek a zlepšení tonusu pleti pomocí kyseliny hyaluronové a 
nanovlákenné liftingové masky – očištění pleti, enzymatický peeling, aplikace nanovlákenné masky na obličej a krk, péče o 
dekolt (kyslíková pěna, vmasírování vyživující masky), tonikum s liposomy, oční krém, závěrečný pleťový krém, péče o rty. 
V případě zájmu v ceně ošetření a dle Vašeho výběru - úprava obočí, epilace horního rtu a brady. 
  

OOŠŠEETTŘŘEENNÍÍ  UULLTTRRAAZZVVUUKKEEMM                                             1 hodina 30 minut                           1. 000 Kč 
Ošetření obličeje, krku a dekoltu pro hloubkovou očistu pleti a zlepšení její elasticity pomocí ultrazvukové špachtle – 
očištění pleti, tonizace, hluboké čištění a peeling ultrazvukem, zapracování pleťové masky ultrazvukem, ošetření rtů, tonikum 
s liposomy, oční krém, závěrečný pleťový krém, péče o rty. 
V případě zájmu v ceně ošetření a dle Vašeho výběru - úprava obočí, barvení řas a obočí, epilace horního rtu a brady. 
                                                                                                         -  zábal rukou bambuckým máslem a Vámi vybraným éter. olejem. 

  



OOŠŠEETTŘŘEENNÍÍ  PPRROO  NNÁÁCCTTIILLEETTÉÉ                                                                 1 hodina                                500 Kč 
Ošetření obličeje a krku je tvořeno na míru dle stavu pleti – očištění pleti, tonizace, kávový peeling, hluboké čištění 

ultrazvukem, manuální dočištění pleti podle potřeby, květová voda, pleťová maska, závěrečný pleťový krém, péče o rty. 

V případě zájmu v ceně ošetření – úprava obočí, barvení řas. 
  

EEPPIILLAAČČNNÍÍ  OOŠŠEETTŘŘEENNÍÍ                                                            1 hodina 50 minut                            1. 000 Kč  
Ošetření obličeje, krku a dekoltu zaměřené především na odstranění chloupků celého obličeje technikou threading (epilace 

nití) a následné péče o pleť – očištění pleti, epilace obličeje, tonizace, hojivé sérum po epilaci, kyslíková pěna, enzymatický 

peeling, pleťová maska, ošetření rtů, tonikum s liposomy, oční krém, závěrečný pleťový krém, péče o rty. 

V případě zájmu v ceně ošetření a dle Vašeho výběru - úprava obočí, barvení řas a obočí.  
 

OOŠŠEETTŘŘEENNÍÍ  PPRROO  MMUUŽŽEE                                                                                                                  1 hodina 15 minut                                 750 Kč                                                          
Ošetření obličeje a krku zaměřené na vyčištění a projasnění pleti – úprava obočí, očištění pleti, tonizace, změkčení pleti, 

peeling, hluboké čištění ultrazvukem, manuální dočištění podle potřeby, tonizace hydrolátem, pleťová maska podle typu pleti, 

bodová masáž hlavy včetně uší, sérum, závěrečný pleťový krém, péče o rty.  
  

OOŠŠEETTŘŘEENNÍÍ  PPRROO  MMUUŽŽEE  DDEE  LLUUXXEE                                                                                                                2 hodiny                            1. 300 Kč  
Ošetření obličeje a krku zaměřené na odpočinek a omlazení pleti pomocí přípravků obsahujících vysoký podíl kyseliny 

hyaluronové - úprava obočí, očištění pleti, tonizace, relaxační masáž obličeje a krku s bodovou masáží hlavy a uší (30 minut), 

kyslíková pěna, peeling, hluboké čištění ultrazvukem, manuální dočištění podle potřeby, nanovlákenná maska na oční okolí, 

pleťová maska včetně ošetření rtů, tonikum s liposomy, závěrečný pleťový krém, péče o rty. 

V případě zájmu v ceně ošetření - zábal rukou bambuckým máslem a Vámi vybraným éterickým olejem. 
 

PPRROODDLLOOUUŽŽEENNÍÍ  ŘŘAASS  mmeettooddoouu  „„řřaassaa  nnaa  řřaassuu““ 
Nový set umělých řas                                                                     2 hodiny       1. 200 Kč 

Doplnění (po 3 – 4 týdnech)                                                            1 hodina             600 Kč 

Každých dalších 15 minut                                                                                              100 Kč 

Odlíčení umělých řas                                                                                                       100 Kč 

Odstranění řas od jiné stylistky                                                                                    500 Kč 

Předělání řas od jiné stylistky - odstranění řas a aplikace nového setu      1. 500 Kč 
 

DDAALLŠŠÍÍ  SSLLUUŽŽBBYY  ––  ppoouuzzee  ss  kkoossmmeettiicckkýýmm  ooššeettřřeenníímm:: 

- Zábal rukou bambuckým máslem a éterickým olejem                         150 Kč      
Kosmetická masáž 

- Relaxační masáž obličeje, krku a dekoltu                    30 minut            450 Kč 
- Manuální lifting obličeje, krku a dekoltu                     40 minut            550 Kč 

Obočí a řasy 

- Úprava obočí, Barvení obočí, Barvení řas                                              á 100 Kč                  
- Úprava + barvení obočí                                                                                   180 Kč 
- Úprava + barvení obočí + barvení řas                                                        250 Kč                
- Barvení obočí + barvení řas                                                                          180 Kč 

Epilace nití – threading 

- Horní ret + brada                                                                                   100 - 200 Kč 
- Tváře                                                                                                         200 - 300 Kč 
- Horní ret + tváře                                                                                    200 - 300 Kč   
- Celý obličej                                                                                                          500 Kč 

Nanovlákenná liftingová maska 

- Oční okolí                                                                                                            200 Kč 
- Rty (nosoretní rýha)                                                                                        200 Kč 
- Čelo                                                                                                                       250 Kč 
- Krk                                                                                                                        300 Kč 
- Celý obličej a krk                                                                                          1. 000 Kč 

Hluboké čištění pleti 

- Manuální                                                                                                             200 Kč 
- Ultrazvukovou špachtlí                                                                                   150 Kč 

 

Ceník je platný od 1. 2. 2022 
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