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CENÍK PERMANETNÍ 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: základní cena 2000,- + dle zozsahu 

KOREKCE A DOPLNĚNÍ MÉHO PM: 
za 3-5 týdnů 500,- 
do 12 měsíců 50% stávající ceny 
do 24 měsíců 75% stávající ceny 
-používám americké pigmenty BIOTOUCH (NIKOLI TETOVACÍ INKOUSTY, ANI ČÍNU !!!) 
-v ceně očištění pleti, návrh, anestezie, aplikace a poaplikační ošetření 
-za příplatek 100,- dvojitá anestezie 

CENÍK  KOSMETIKA  

ZVÝHODNĚNÉ BALÍČKY 
ZÁKLADNÍ BALÍČEK 299,- 
(odlíčení, ultrazvukové vyčištění obličeje, mléko) 
ZÁKLADNÍ BALÍČEK+BIOLAMPA 399,- 
(základní balíček+15 minut biolampa) 
BALÍČEK TEENS 399,- 
(odlíčení, tonizace, vyčištění ultrazvukem, vakuové vyčištění akné a černých teček, 
ultrazvuková aplikace séra a masky pro problematickou pleť, závěrečný krém a masáž) 
BALÍČEK TEENS PLUS 499,- 
(BALÍČEK TEENS+biolampa) 
BALÍČEK NORMAL 499,- 
(odlíčení, tonizace, ultrazvukové vyčištění obličeje, sérum a maska dle typu pleti, 
závěrečný krém) 
BALÍČEK NORMAL PLUS 599,- 
(BALÍČEK NORMAL+biolampa) 
BALÍČEK LADY 699,- 
(odlíčení, tonizace, ultrazvukové vyčištění obličeje a dekoltu, maska a sérum dle typu pleti, 
ošetření očního okolí, závěrečný krém a masáž obličeje a dekoltu) 
BALÍČEK LADY PLUS 799,- 
(BALÍČEK LADY+biolampa) 
BALÍČEK EXLUSIVE 1299,- 
(odlíčení, tonizace, ultrazvukové vyčištění obličeje a dekoltu, maska a sérum obsahující 100% kyselinu 
hyalirunovou, odstranění chloupků, vytvarování a nabarvení obočí, nabarvení řas,ošetření očního okolí, 
mikromasáž očního okolí, závěrečný krém a masáž obličeje a dekoltu marockým arganovým olejem, biolampa) 
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BALÍČEK EXLUSIVE ULTRA 2299,- 
(odlíčení, tonizace, ultrazvukové vyčištění obličeje a dekoltu, 
masky a séra obsahující 24 karátové zlato+kyselinu hyaluronovou, 
odstranění chloupků, vytvarování a nabarvení obočí, nabarvení řas,ošetření očního okolí, 
mikromasáž očního okolí,závěrečný krém a masáž obličeje a dekoltu marockým arganovým BIO 
olejem, 
biolampa,celé balení dennho a nočního krému s 24 karátovým zlatem ((balení vydrží cca 2-3 měsíce)) 
a balení profi micelární vody s sebou) 

– používám značkovou kosmetiku RYOR a REFECTOCIL 
– v případě že nepreferujete ultrazvukové čištění, tak 
bude v rámci balíčku nahrazeno adekvátním ručním postupem 
– jestliže máte citlivou pleť balíček přizbůsobím 

 

SAMOSTATNÉ ULTRAZVUKOVÉ PROCEDURY 

Ultrazvukové čištění pleti obličeje 250,- 
Ultrazvukové čištění pleti obličeje a dekoltu 350,- 
Ultrazvukové čištění a lifing pleti obličeje 450,- 
Ultrazvukové čištění a lifing pleti obličeje a dekoltu 550,- 
Ultrazvukové vyhlazování vrásek obličeje 450,- 
Ultrazvukové vyhlazování vrásek obličeje a dekoltu 550,- 

 

SAMOSTATNÉ PROCEDURY BIOLAMPOU 
(nastevení vlnové délky dle Vašich požedavků a potřeb) 

Biolampa – 10 minut 110,- 
Biolampa – 20 minut 200,- 

 

OBOČÍ A ŘASY 

LASH LIFTING & BOTOX a BARVENÍ ŘAS   890,- 

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 
-na obočí a řasy používám kosmetiku REFEKTOCIL a na následné ošetření REFECTOCIL a RYOR 
-za příplatek 50,- jsou k dispozici barvy a pečující přípravky pro citlivou pleť 
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SAMOSTATNÁ OLEJOVÁ MASÁŽ OBLIČEJE A DEKOLTU 

VYŽIVUJÍCÍ OLEJ 
OBLIČEJ: 100,- 
DEKOLT: 100,- 
OBLIČEJ I DEKOLT: 150,- 

PRAVÝ ARGANOVÝ BIO OLEJ Z MAROKA 
OBLIČEJ: 200,- 
DEKOLT: 200,- 
OBLIČEJ I DEKOLT: 300,- 

 

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 
-za příplatek možno použít anestezii, cena dle zozsahu 50-1000,- 
-za příplatek 50-200,- podepilační zklidněn pleti biolampou 

 


