
Ceník

Ošetření Junior – do 25 let / cca 80 min
analýza pleti,  povrchové čištění a tonizace, úprava a barvení obočí, jemný peeling, hloubkové čištění/případné dočištění ruční,
ozonizér, stimulace látkové výměny a zapracování aktivních látek ultrazvukem, maska, krém závěrečný

680 Kč

Kompletní kosmetické ošetření obličeje – od 25 let / cca 80 min
analýza pleti, povrchové čištění a tonizace, úprava a barvení obočí, enzymatický peeling, hloubkové čištění/případné dočištění ruční, 
 ozonizér, zapracování koncentrátu aktivních látek, masáž obličeje a krku + energetická tlaková masáž, extra výživná maska, zapracování 
séra kolem očí tepelnou žehličkou, sérum + krém závěrečný

880 Kč

Kompletní kosmetické ošetření obličeje s dekoltem – od 25 let / cca 90 min
analýza pleti, povrchové čištění a tonizace, úprava a barvení obočí, enzymatický peeling, hloubkové čištění/případné dočištění ruční, 
ozonizér,  zapracování koncentrátu aktivních látek, masáž obličeje, krku a dekoltu + energetická tlaková masáž, extra výživná maska,
 zapracování séra kolem očí tepelnou žehličkou, sérum + krém závěrečný

980 Kč

Kompletní přístrojové kosmetické ošetření – od 30 let / cca 90 min
analýza pleti, povrchové čištění a tonizace, úprava a barvení obočí, enzymatický peeling, hydrodermabráze/případné dočištění ruční,
ozonizér, stimulace látkové výměny a zapracování aktivních látek Ultz./RF/Bipolar, extra výživná maska, sérum + krém závěrečný

1 050 Kč

Mikromasáž očního okolí / cca 40 min
povrch. čišt. , masáž oč. okolí, žehlička na vrásky, oč. maska, oč. liftingový krém

290 Kč / 90 Kč
(klas. oš.)

Mikrojehličkování (microneedling) / cca 90 min
povrch. čištění, koncentrát aktivních látek kys. hyaluronové, vlizelinová hydratační maska, DomiDerm

1 650 Kč/obličej
(další ceny na vyžádání)

Intensa- med chemický peeling / cca 60 min
povrchové čištění, tonizace, Derm-A-Renew skin Renewal koncentrát 10%, 20% nebo 40%, koncentrát aktivních látek ampule
Hyaluronový Faktor 5, PEEL-OFF Lumination Secret alginátová maska/krémová hyaluronová maska*, závěrečná péče

880 Kč / 750 Kč
(*cena se může se lišit dle 

použitého materiálu)

Ošetření BioPhyto – od 25 let – pro citlivou, podrážděnou, problematickou a kuperózní pleť / cca 90 min 
analýza pleti, povrchové čištění, tonizace, úprava a barvení obočí, hloubkové čištění, bylinný peeling, ruční masáž obličeje/dekoltu
+ energetická tlaková masáž, klidnící maska, sérum, závěrečný krém

980 Kč

Ošetření ForeverYoung – od 30 let – pro zpomalení přirozeného stárnutí pokožky / cca 90 min
analýza pleti, povrchové čištění, úprava a barvení obočí, aha peeling 8%, peeling z červeného vína, masáž kryokoulemi,
liftingový bio pudr, ruční masáž obličeje/dekoltu, hydratační maska, sérum, závěrečný krém

1 050 Kč

Obočí a řasy
Úprava obočí / barvení obočí/barvení řas                                                                                     
Barvení obočí + řasy + formování                                                                      

90 Kč
220 Kč

Líčení
Denní líčení
Zkouška na svatební líčení                                                                         
Svatební líčení  + cest. náklady mimo Brno
Líčení na ples či jiné slavnostní příležitosti, tabla, foto make-up

170 Kč
550 Kč
700 Kč 
400 Kč

Epilace australskými vosky Lycon
Horní ret / brada / nosní dírky                                 
Tváře
Celé ruce
Lýtka/stehna
Celé nohy
Podpaží
Třísla                                                      

   
150 Kč
200 Kč
360 Kč
420 Kč
680 Kč
320 Kč
350 Kč

Lash LIFTING + BOTOX bomb 770/670 Kč

BOTOX bomb samostatně 210 Kč

Chemický peeling ke kosmetickému ošetření 250 Kč

DomiDerm ke kosmetickému ošetření 100 Kč

Ultrazvuk ke kosmetickému ošetření 100 Kč

Radiofrekvence ke kosmetickému ošetření 200 Kč

Odstranění milie 30 Kč

Alginátová maska 150 Kč

Ampule 80 Kč

Ozonizér – tzv. jiskření 60–100 Kč (dle rozsahu)

Uvedené ceny jsou pouze orientační, protože ošetření každého klienta je zcela individuální.
Na základě diagnostiky typu pleti, věku a momentálního stavu pleti nabídnu klientovi ošetření  tomu odpovídající přípravky.


