
 

 

CENÍK SLUŽEB 

Přístrojová pedikúra 
 

Přístrojová pedikúra KLASIK SNB: 350 Kč  
 (přibližná doba je 50-60 minut) 
/senioři nad 65 let 300 Kč/ 

Přístrojové ošetření nohou, zkrácení a úprava nehtů, odstranění zrohovatělé kůže + 
kosmetické ošetření nohou a nehtů –hloubkové vyživení, intenzivní hydratační kúra 

pomocí intenzivního oleje a intenzivního hydratačního lotion, masáž, finální kosmetická 
péče  

 
 

Přístrojová pedikúra s lázní a peelingem LUX SNB: 450 Kč 

(přibližná doba je 60-80 minut) 

/senioři nad 65 let 400 Kč/ 
Kombinace suché přístrojové pedikúry, speciální lázeň ve vaničce, speciální zábal nohou, 

odstranění zrohovatělé kůže, zkrácení, úprava nehtů + peeling nohou + speciální 
kosmetická péče, intenzivní vyživující, hydratační  a regenerační ošetření nohou a nehtů. 

masáž, finální kosmetická péče 
 

Lakování: 
UV gel lak nohou /při pedikúře/: 100 Kč 

CLASSIC lak na nehty /při pedikúře/: 50 Kč 
Odstranění gel laku při výměně za nový: zdarma 

Odlakování /při pedikúře/: zdarma 
UV gel lak nohou vč. péče /mimo pedikúru/.: 200Kč 

CLASSIC lak na nehty /mimo pedikúru/: 120 Kč 
Odstranění gelu broušením /mimo pedikúru/: 100 Kč 



 
 

Kosmetické ošetření 
 

Podle typu pleti a dle zvolených přípravků nebo přístrojového ošetření: Od 250,- Kč 
 

Kosmetické ošetření základní: 350,- Kč 
Dle typu pleti 

Odlíčení pleti, tonizace pleti, exfoliace, změkčení pleti, čištění pleti pomocí ultrazvukové 
špachtle, popřípadě hloubkové dočištění pleti, aplikace aktivních látek, aplikace masky, 

závěrečné ošetření pleti. 

Komplexní ošetření: 550,- Kč 
Dle typu pleti 

Odlíčení pleti, tonizace pleti, exfoliace, změkčení pleti, čištění pleti pomocí ultrazvukové 
špachtle, popřípadě hloubkové dočištění pleti, aplikace aktivních látek, kosmetická masáž 

obličeje, krku a dekoltu, aplikace masky, závěrečné ošetření pleti. 

 



 

 

 

Kosmetické ošetření pro mladistvé: 250,- Kč 

Čistící péče 
Kosmetické ošetření mladistvé pleti je zaměřené na důkladné 

vyčištění pleti za pomocí ultrazvukové špachtle, tím se 
předchází k tvorbě akné. Péče je vhodná pro dospívající dívky 
a chlapce a zahrnuje odborné poradenství v každodenní péči o 

pleť. 
Odlíčení pleti, tonizace, exfoliace, změkčení pleti, hloubkové 
čištění pleti ultrazvukovou špachtlí, maska, závěrečná péče. 

 

 
 

Barvení řas: 100 Kč – (při ošetření 70 Kč) 
Barvení obočí: 80 Kč – (při ošetření 50 Kč) 
Úprava obočí: 80 Kč – (při ošetření  50 Kč) 

Depilace: 

Depilace horního rtu: 70 Kč 
Depilace brady: 70 Kč 

 
 

Přístrojové ošetření pleti ke kosmetickému ošetření, 

dle typu pleti, rozsahu ošetření a časové náročnosti: 
- Ošetření teplá a studená hlavice: cena k ošetření: 100 Kč/15 min. 

- Galvanické ošetření: 100 Kč/15 min. 
- Fotonová terapie: 100 Kč/15 min. 

- Ošetření pleti Ultrasonic: 150 Kč/15 min. 
- Vysokofrekvenční plazma: 180 Kč/15 min. 
- Diamantová dermabraze: 200 Kč/15 min. 

 


