
CENÍK KOSMETICKÝCH SLUŽEB  

BALÍČKY SLUŽEB  

  Délka ošetření Cena 

Kompletní velké  

kosmetické 

ošetření pleti, 

krku a 

dekoltu             

    

 

- analýza pleti (verbální) 
- povrchové čištění / odlíčení pleti 
- úprava obočí 
- gommage nebo jemný peeling 
- výživná, hydratační nebo zklidňující ampule  
- relaxační masáž obličeje, šíje a dekoltu 
- hloubkové ruční čištění pleti  
- maska obličeje, šíje a dekoltu 
- oční maska a maska na rty 
- krém 

105 min.  1.300,-Kč 

Revitalizační 

ošetření pleti, 

krku a dekoltu    

- povrchové čištění / odlíčení pleti 
- úprava obočí 
- gommage nebo jemný peeling  
- ampule / sérum dle stavu pleti 
- relaxační masáž obličeje, šíje a dekoltu 
- maska obličeje, šíje a dekoltu 
- oční maska a maska na rty 
- krém 

90 min. 

 

 

1.100,-Kč 

 

 

Velké čistící 

ošetření 

pleti         

- povrchové čištění / odlíčení pleti 
- úprava obočí 
- gommage, jemný peeling 
- velké hloubkové ruční čištění pleti 
- vypichování mílií 
- zklidňující ampule / sérum 
- ozonizér (dezinfekce, zklidnění pleti) 
- maska obličeje, šíje a dekoltu 
- krém  
+ enzymatický peeling 

90/100 min. 

 

 

 

 

1.100/1.200,-Kč 

 

 

 

 

+100,-Kč 

Osvěžující / 

refresh ošetření 

pleti, krku a 

dekoltu 

- povrchové čištění / odlíčení pleti 
- úprava obočí 
- gommage nebo jemný peeling 
- ampule / sérum dle typu pleti 
- maska obličeje, šíje a dekoltu 
- krém 
+ enzymatický peeling 

   60/70min. 750/850,-Kč 

 

 

 

+100,-Kč 

Doplňující 

ošetření 

k balíčkům 

+ barvení obočí 
+ barvení řas 
+ korekce obočí nad 10min. 
+ depilace obočí/tváří voskem LYCON 
+ depilace horního rtu/brady voskem LYCON 
+ oční maska 
+ korekce/malá úprava/denní líčení KRIPA 

 
+100,-Kč 
+100,-Kč 

+50-100,-Kč 
+150,-Kč 
+120,-Kč 

+50,-Kč 
100/150/200Kč 



 

 

CENÍK KOSMETICKÝCH SLUŽEB  

BALÍČKY SLUŽEB  

 
 

Délka ošetření Cena 

Pánské ošetření 
- povrchové čištění pleti 
- případná úprava obočí 
- gommage nabo jemný peeling 
- ampule/sérum dle typu pleti 
- relaxační masáž pleti 
- malé hloubkové, ruční čištění pleti 
- maska 
- oční maska 
- krém 
 

90 min. 1.100,-Kč 

 

 

DALŠÍ SLUŽBY  

 Délka ošetření Cena 

Barvení obočí 

Barvení řas 

Tvarování obočí pinzetou malé/větší                                      

(voskem LYCON) 

Barvení a tvarování obočí                   

Barvení obočí, řas a tvarování obočí              

(pinzetou,voskem)   

Líčení KRIPA : 

Denní líčení 

Večerní líčení 

15-20min. 

15-20min. 

15-20min. 

 

20-30 min. 

30-45 min. 

 

                        

30min. 

50min. 

200,-Kč 

200,-Kč 

150-200 (250,-)Kč 

 

300-350(400,)-Kč 

400-550(600,-)Kč 

 

 

          400Kč                             

600Kč  

 

 

 

 

 



CENÍK KOSMETICKÝCH SLUŽEB  

DEPILACE 

 

Depilace CLASSIC LYCON 

Horní ret 10 min. 100Kč 15 min. 150-200Kč 

Brada 10 min. 100Kč 15 min. 150-200Kč 

Tváře 15 min. 200Kč 15 min. 250-300Kč 

Celý obličej (včetně obočí) 30 min. 350Kč 30-40 min. 550 (650)Kč 

Obočí - - 15min. 200-250Kč 

Nosní / ušní dírky - - 15 min. 150-200Kč 

Podpaží - - 15-20 min. 
300-350Kč 

(muži/400Kč) 

Ruce / ¾ paže 20-30 min. 300-350Kč 20-30 min. 350-400Kč 

Bradavky - - 10 min. 150Kč 

Třísla (+bříško)  15-20 min. 300-350Kč 15-20 min. 350-400Kč 

Brazilská depilace klína / komplet - - 60 min. 
790-890Kč 

(1xMěs/750Kč) 

Lýtka 30 min. 300-350Kč 30 min. 350-400Kč 

Stehna 30 min. 300-350 Kč 30 min. 350-400Kč 

Nohy (3/4)  30-40 min. 400-450Kč 30-40 min. 450-500Kč 

Celé nohy 45-60 min. 500-600Kč 45-60 min. 600-700Kč 

Celé nohy + třísla (+bříško) 60-90 min. 700-850Kč 60-75 min. 850-1.000Kč 

Pro muže: záda 20 min. 300Kč 20 min. 350Kč 

Pro muže: ramena 15 min. 250Kč 15 min. 300Kč 

Pro muže: hruď 15 min. 250Kč 15 min. 300Kč 

Pro muže: břicho 15 min. 250Kč 15 min. 300Kč 

 
 


