
 

 
 

CENÍK  

PERMANENTNÍ MAKE-UP 
 

 

Permanentní make-up obočí       3200,- 
Permanentní make-up horní linky      1400,- 
Permanentní make-up dolní linky      1000,- 
Permanentní make-up oboje linky      2100,- 
Permanentní make-up rty – kontura      3200,- 
Permanentní make-up rty – kontura + výplň    od 4200,- 
Permanentní make-up bradavky – kontura     3200 - 4000,- 
Permanentní make-up bradavky – kontura + výplň   4200 - 5200,- 
Permanentní make-up – výplň chybějícího                                                               
vlasového porostu:        2000,- + dle rozsahu 

KOREKCE A DOPLNĚNÍ MÉHO PM: 
 

za 3-5 týdnů         500,- 
do 12 měsíců         50% stávající ceny 
do 24 měsíců         75% stávající ceny 
 

- používám kvalitní americké pigmenty (NIKOLI TETOVACÍ INKOUSTY, ANI ČÍNU !!!) 
- v ceně očištění pleti, návrh, anestezie, aplikace a standartní poaplikační ošetření 
- za příplatek 100,- dvojitá anestezie                                                                                       
- za příplatek 100,- nadstandartní poaplikační ošetření konopným regeneračním gelem a             
biolampou 

 

 

 

 



 

 

CENÍK ZVÝHODNĚNÝCH KOSMETICKÝCH BALÍČKŮ 

 
BALÍČEK MINI (cca 30 minut)        299,- 
(odlíčení, tonizace, ultrazvukové vyčištění obličeje, mléko) 
BALÍČEK MINI PLUS (cca 45 minut)       399,- 
(základní balíček+10 minut biolampa+místo mléka krém)                                                                                 

BALÍČEK TEENS (cca 60 minut)        399,- 
(odlíčení, tonizace, vyčištění ultrazvukem, vakuové vyčištění akné a černých teček, ultrazvuková 
aplikace séra a masky pro problematickou pleť, závěrečný krém) 
BALÍČEK TEENS PLUS (cca 90 minut)      499,- 
(BALÍČEK TEENS+biolampa a masáž)                                                                                                

BALÍČEK KLASIK (cca 90 minut)       499,- 
(odlíčení, tonizace, ultrazvukové vyčištění obličeje, sérum a maska dle typu pleti, závěrečný krém) 
BALÍČEK KLASIK PLUS (cca 120 minut)      599,- 
(BALÍČEK KLASIK+biolampa+depilace rtu a brady zdarma)                                             

BALÍČEK LADY (cca 120 minut)        699,- 
(odlíčení, tonizace, ultrazvukové vyčištění obličeje a dekoltu, maska a sérum dle typu pleti, 
závěrečný krém a masáž obličeje a dekoltu+depilace rtu a brady zdarma) 
BALÍČEK LADY PLUS (cca 150 minut)       799,- 
(BALÍČEK LADY+biolampa+místo běžného oleje - arganový)                                                                                                 

BALÍČEK  ULTRA (cca 180 minut)       2499,- 
(odlíčení, tonizace, ultrazvukové vyčištění obličeje a dekoltu, masky a séra obsahující 24 karátové 
zlato+kyselinu hyaluronovou+kmenové buňky a Matrixil, odstranění chloupků na obličeji, krku a dekoltu,, 
vytvarování a nabarvení obočí, nabarvení řas, ošetření očního okolí, mikromasáž očního okolí,závěrečný 
krém a masáž obličeje a dekoltu marockým arganovým BIO olejem, biolampa a s sebou celé balení 
denního a nočního krému s 24 karátovým zlatem (balení vydrží cca 3 měsíce), +balení profi micelární vody)  

 
– v případě že nepreferujete ultrazvukové čištění, tak bude v rámci balíčku nahrazeno 
adekvátním ručním postupem 
– jestliže máte citlivou pleť, nebo jiné požadavky balíček přizpůsobím                                                      
- v případě že nebudete chtít některý úkon z balíčku - lze jej vynechat, ale cena zůstává 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

CENÍK 

 ZVÝHODNĚNÝCH KOSMETICKÝCH BALÍČKŮ  

PRO MUŽE 

 
BALÍČEK MAN KLASIK (cca 60 minut)       599,- 
(vyčištění, tonizace, ultrazvukové vyčištění obličeje, sérum a maska dle typu pleti, závěrečný 
krém) 

BALÍČEK MAN ANTIAKNE (cca 90 minut)      699,- 
(vyčištění, tonizace, ultrazvukové a vakuové vyčištění obličeje, výživné sérum a čistící maska, 
závěrečný krém, biolampa) 

BALÍČEK MAN HYDRATAČNÍ (cca 90 minut)     699,- 
(vyčištění, tonizace, ultrazvukové vyčištění obličeje, hydratační sérum a maska, závěrečný krém, 
biolampa) 

BALÍČEK MAN EXLUSIVE (cca 120 minut)      899,- 
(vyčištění, tonizace, ultrazvukové vyčištění obličeje, 2x sérum a 1x maska na obličej i oční okolí, 
olejová masáž obličeje, závěrečný krém,biolampa) 

BALÍČEK MAN EXLUSIVE ULTRA (cca 150 minut)     1099,- 
(vyčištění, tonizace, ultrazvukové vyčištění obličeje, 2x sérum a 2x maska na obličej i oční okolí, 
masáž obličeje arganovým olejem, závěrečný krém,biolampa) 

 
 
– v případě že nepreferujete ultrazvukové čištění, tak bude v rámci balíčku nahrazeno 
adekvátním ručním postupem 
– jestliže máte citlivou pleť, nebo jiné požadavky balíček přizpůsobím                                                      
- v případě že nebudete chtít některý úkon z balíčku - lze jej vynechat, ale cena zůstává 
 

 

 

 
 
 

 

 

 



 

 

CENÍK DROBNÝCH KOSMETICKÝCH ÚKONŮ 

Odlíčení očí, očního okolí a obličeje     50,-    
Odlíčení očí, očního okolí, obličeje, dekoltu    80,-    
Tonikum          30 - 60,-    
Peeling          40 - 100,- 
Aplikace masky - obličej       60 - 100,-             
Aplikace masky - oči        60 - 100,-               
Aplikace masky - krk        60 - 100,- 
Aplikace masky - obličej, oči      80 - 120,-   
Aplikace masky – obličej, oči, krk      110 - 140,-   
Aplikace masky - obličej, oči, krk, dekolt    160 - 220,-   
Aplikace masky dekolt       80 - 120,-   
Alginátová maska na obličej      180,-    
Alginátová maska na krk a dekolt      240,-    
Aplikace vysoce koncentrovaného séra                             40 - 300,-    
Krém obličej         30 - 50,-                  
Krém krk          30 - 50,-  
Krém oči, oční okolí        20 - 40,-   
Krém dekolt        50 - 70,- 
 
BARVENÍ OBOČÍ A ŘAS                                                                                          
Tvarování obočí – úprava       110,- 
Barvení obočí         100,- 
Barvení řas          85,- 
Barvení obočí a řas + tvarování obočí     200,- 
Barvení obočí + nový tvar       150,- 
Barvení řas + barvení obočí       150,- 
-v ceně je příprava na aplikaci, samotná aplikace, vyčištění po aplikaci a následné ošetření 
-za příplatek 30,- jsou k dispozici barvy a pečující přípravky pro citlivou pleť 

SAMOSTATNÉ OLEJOVÉ MASÁŽE 

MASÁŽNÍ VYŽIVUJÍCÍ OLEJ 
Obličej:    100,- 
Dekolt:    100,- 
Obličej + dekolt:   150,- 

PRAVÝ MAROCKÝ ARGANOVÝ BIO OLEJ  
Obličej:    200,- 
Dekolt:    200,- 
Obličej + dekolt:   300,- 

 

 



 

 

CENÍK DEPILACE VOSKEM 

 

Horní ret      40,- 
Brada       50,- 
Tváře       70,- 
Celý obličej       150,- 
Podpaží      150,- 
Hrudník       300,- 
Hrudník+břicho      450,- 
Břicho      200,- 
Paže-ramena      220,- 
Ruce-předloktí      150,- 
Celé ruce      320,- 
Lýtka       220,- 
Stehna       220,- 
Třísla       220,- 
Stehna-třísla      400,- 
Celé nohy bez třísel     400,- 
Celé nohy včetně třísel    600,- 
Hýždě bez vnitřních stran   600,- 
Hýždě včetně vnitřních stran    800,- 

-v ceně je depilace a podepilační ošetření hojivým balzámem nebo olejem 
-za příplatek možno použít anestezii, cena dle rozsahu 50 - 1000,- 
-za příplatek 50-200,- podepilační zklidnění pleti biolampou 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CENÍK OSTATNÍCH SLUŽEB 

 

SAMOSTATNÉ ULTRAZVUKOVÉ PROCEDURY                                               
Ultrazvukové čištění pleti obličeje       250,- 
Ultrazvukové čištění pleti obličeje a dekoltu     350,- 
Ultrazvukové čištění a lifting pleti obličeje              450,- 
Ultrazvukové čištění a lifting pleti obličeje a dekoltu    550,- 
Ultrazvukové vyhlazování vrásek obličeje      450,- 
Ultrazvukové vyhlazování vrásek obličeje a dekoltu    550,-          
Ultrazvukové odstraňování pigmentových skvrn     od 200,-  
       

ULTRAZVUKOVÉ ZPEVŇOVÁNÍ POPRSÍ 
1 aplikace            550,- 
MALÁ KŮRA(5 aplikací)         2000,- 
VELKÁ KŮRA(10 aplikací)         3900,- 
 
ULTRAZVUKOVÉ FORMOVÁNÍ POSTAVY nebo REDUKCE CELULITIDY 
BŘICHO A BOKY 
1 aplikace            600,- 
MALÁ KŮRA(5 aplikací)         2800,- 
VELKÁ KŮRA(10 aplikací)         5400,- 
STEHNA 
1 aplikace            600,- 
MALÁ KŮRA(5 aplikací)         2800,- 
VELKÁ KŮRA(10 aplikací)       5400,- 
HÝŽDĚ 
1 aplikace            550,- 
MALÁ KŮRA(5 aplikací)        2000,- 
VELKÁ KŮRA(10 aplikací)         3900,- 
 

SAMOSTATNÉ PROCEDURY BIOLAMPOU 
(nastavení frekvence dle Vašich požadavků a potřeb) 

Biolampa – 10 minut         110,- 
Biolampa – 20 minut        200,- 
 
TETOVÁŽ 
Motiv 4x4 cm          od 500,- 
Motiv 8x8 cm          od 900,- 
Motiv 12x12 cm          od 2100,- 
Motiv 18x18 cm a více         od 3300,-                         
 
- cena se vyvíjí dle velikosti a náročnosti                                                                                            
- za příplatek od 50,- anestezie a/nebo zklidnění biolampou 
 



 

 

 

PRODEJNÍ CENÍKY 

 
 
CENA PARFÉMŮ: 
NAOMI:    219,- 
OSTATNÍ:    199,- 
 
SET PEDIKŮRY:   399,- 
 
 
RYOR:  viz ceník RYOR 

 


