
název úkonu cena včetně DPH
stříhání vlasů-zákl.střih 80,-

stříhání za smluvní cenu 90 - 100,-
střih-ofina 10,-

mytí vlasů, osušení ručníkem (vlastní šampon - 5,-) 25,-
spláchnutí vlasů a přiložení ručníku 15,-

mytí vlasů při trvalé a barvení (vlastní šampon - 10,-) 30,-
sušení vlasů bez tvarování účesů 20,-

masáž hlavy s použitím březové vody 15,-
vodová ondulace včetně vysušení  (krátké vlasy) 60,-

vodové ondulace na dlouhé vlasy nad 10 cm 80,-
vodová ondulace na husté a delší vlasy 90,-

foukaná - husté vlasy - smluvní cena 100,-
složitý účes společenský (svatební apod.) 350,-

tupírování vlasů celé hlavy 10,-
lakování účesu 10,-

úprava účesu spray gelem 10,-
trvalá ondulace preparace vlasů - selective krátké 240 - 280,-
trvalá ondulace preparace vlasů - selective dlouhé 350,-

lakování vlasů - třpytky 20,-
vosk 10 - 15,-

pastelování vlasů - Barpon 30,-
obarvení celých vlasů Blondoranem 240,-

melírování vlasů do délky 15 cm 300 - 350,-
melírování vlasů nad 15 cm 400,-

melír do folie 550,-
barvení a přeliv celých vlasů 240 - 280,-

barvení a přeliv celých vlasů bez mytí nad 10 cm ( Vitalitys, selective) 350,-
barvení bez materiálu 100,-

regenerace špiček vlasů 10,-
regenerace celých vlasů bylinnými regenerátory ( Schwarzkopf, Mil, Mil aj.) 25,-

regenerační zabal 70,-
ztužení vlasů gelem 20,-

ztužení vlasů pěnovým tužidlem 25,-
ztužení vlasů barevným pěnovým tužidlem 35,-

úprava hladkého účesu bez tupírování 5,-
foukaná - krátké vlasy 60 - 70,-
foukaná - dlouhé vlasy 70 - 80,-
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název úkonu cena včetně DPH
Základní ošetření pleti

Odlíčení obličeje 25,-
Povrchové čištění 25,-

Napářka 30,-
Hloubkové čištění (nos, brada, čelo) 40,-

Ovocné masky Peel-off 50,-
Peeling 35,-

Masáž pleti
Masáž - obličej a dekolt (Levandulový olej - K. Hadek, Mandlový olej 100%) 85,-

Masáž vitamínová (azulenový olej) 90,-

Regenerace
Dianta olejíček 50,-

Supraderm 50,-
Avocado kůra 50,-

Levandule - mrkev 50,-

Masky
Hydratační maska 75,-

Pomerančová maska 75,-
Azulenová maska 75,-

Zklidňující maska (Madaga) 75,-
Bylinná maska (Madaga) 75,-

Okurková maska 75,-
Výživná maska s vitamínem "E" 75,-

Vyrovnávací gelová maska 75,-
Maska s antibakteriální přísadou 75,-

Kaolínová čistící 75,-
Kafrová maska 75,-

Intenzívní omlazovací maska 75,-

Ošetření očního okolí
Oční maska vypínací (Dr. Tempt) 35,-

Doplňkové služby
Epilace obočí 25,-
Barvení obočí 30,-
Barvení řas 35,-

Epilace horkým voskem
Epilace nohou (celých) 350,-

Epilace nohou (od kolen) 290,-
Epilace horního rtu 35,-

Epilace rukou 150,-
Epilace brady 45,-

V ceně epilace horkým voskem je předošetření pokožky dezinfekčním
roztokem (Manox) a následné ošetření po epilaci ošetřujícím olejem a

zklidňujícím balzámem.
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