
CENÍK KOSMETICKÝCH SLUŽEB  

BALÍČKY SLUŽEB  

  Délka ošetření Cena 

ÉMINENCE 

Organic skin care 

Komplet ošetření 

pleti, krku a 

dekoltu               

  

 

 
- povrchové odlíčení  
- enzymatický peeling ,práškový exfoliant 
- sérum  
- úprava obočí ,odstranění chloupků ret/brada 
- barvení obočí / řas 
- stimulující / aktivní maska 
- ruční čištění pleti  
- sérum  
- zklidňující / relaxační masáž 
- maska obličeje, šíje a dekoltu 
- sérum oči / rty 
- krém 
 

- bez barvení 

- pánské ošetření 

120 min. 

 

 

 

 

 

 

100 min. 

90 min.  

1.750,-Kč 

 

 

 

 

 

 

1.550,-Kč 

1,450,-Kč 

NAOBAY / 

BIOEARTH 

komplet ošetření 

pleti, krku a 

dekoltu    

 
- povrchové odlíčení  
- gommage nebo jemný peeling  
- sérum 
-úprava obočí / ret ,brada 
- barvení obočí / řas 
-  ruční čištění pleti  
- sérum 
- relaxační masáž  
- maska obličeje, šíje a dekoltu 
- oční maska a maska na rty 
- krém 
 
- bez barvení 
 

- pánské ošetření 
 

120 min. 

 

 

 

 

 

 

100 min. 

90 min. 

1.550,-Kč 

 

 

 

 

 

 

1.350,-Kč 

1,250,-Kč 

NAOBAY / 

BIOEARTH 

/ÉMINENCE 

Čistící ošetření 

pleti pro 

teenagery 

       

 
- povrchové odlíčení  
- úprava obočí / ret 
- gommage, jemný peeling, enzym. peeling, 
   stimul. maska 
- velké hloubkové ruční čištění pleti / mílie 
- zklidňující ampule / sérum 
- ozonizér (dezinfekce, zklidnění pleti) 
- maska obličeje, šíje a dekoltu 
- krém  

90 min. 

 

 

 

 

1.250,-Kč 

 

 

 

 

 



 

CENÍK KOSMETICKÝCH SLUŽEB  

DEPILACE 

 

Epilace CLASSIC LYCON 

Horní ret            - - 15 min. 200Kč 

Brada            - - 15 min. 200Kč 

Tváře            -            - 20 min. 300Kč 

Obočí ( včetně dotvarování pinzetou) - - 20 min. 350Kč 

Nosní / ušní dírky - - 15/20 min.          200Kč 

Podpaží - - 20/30 min. 
350-400Kč 

(muži/500Kč) 

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

Bradavky - - 15 min. 200Kč 

Třísla         30 min. 
   
400/500Kč 

      30  min. 400/500Kč 

Brazilská / Hollywood epilace třísla - - 60 min. 880/950Kč 

Lýtka 30 min. 450Kč 30 min. 450Kč 

Stehna 30 min. 450 Kč 30 min. 450Kč 

Nohy (3/4)  30-40 min. 550Kč 30-40 min. 550Kč 

Celé nohy 60 min. 800Kč 60 min. 800Kč 

Brazilka a lýtka 90 min.      --------- 90 min.        1250Kč 

Pro muže: záda ( včetně ramen) 30 min. 500 Kč       30 min. 500Kč 

Pro muže: ramena ( včetně hor.části 
zad) 

15 min. 300Kč 15 min. 300Kč 

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

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

 
  



 

 

 

DALŠÍ SLUŽBY  

 Délka ošetření Cena 

Barvení ŘAS 

Barvení OBOČÍ / malá úprava                 

Barvení ŘAS, OBOČÍ a úprava, tvarování obočí / voskem  

Epilace obočí / voskem Lycon, dotvarování pinzetou 

Poradenství v oblasti dekorativní kosm. KRIPA ( dle domluvy) 

15-20 min. 

15-20 min. 

40-50 min. 

20 min.                        

300,-Kč 

300,-Kč 

          500/600,-Kč 

           200/350,-Kč                                

 


