
 

 

 
Kompletní kosmetické ošetření ALISSA BEAUTÉ 

 
- Odlíčení pleti micerálním mlékem, tonizace čistícím gelem, peeling 
- Nanesení změkčujícího gelu a hloubkové čistění ultrazvukovou špachtlí 
-  Nanesení kompenzačního nebo proteinového séra /na vyrovnání a obnovení 

pH pleti) 
- Zapracování profesionálního séra 
- Masáž obličeje a dekoltu 
- Maska (krémová, gelová, alginátová) a zakončení aplikací krému 

 
Doba ošetření: 60-90 minut /závisí na čištění pleti/ 

650 Kč – 850 Kč /speciální řada/ 
 

Kompletní kosmetické ošetření bez masáže 460 Kč 
/doplňkové služby za příplatek/ 

 
 
 

Kompletní kosmetické ošetření DIEGO DALLA PALMA 
 

- Odlíčení pleti micerálním mlékem, tonizace čistícím gelem, peeling 
- Nanesení změkčujícího gelu a hloubkové čistění ultrazvukovou špachtlí 
-  Nanesení kompenzačního nebo proteinového séra /na vyrovnání a obnovení 

pH pleti) 
- Zapracování profesionálního séra 
- Masáž obličeje a dekoltu 
- Maska (krémová, gelová, alginátová) a zakončení aplikací krému 

 
Doba ošetření: 60-90 minut /závisí na čištění pleti/ 

790 Kč - 1200 Kč /Pefection,V-lifting/ 
 

Kompletní kosmetické ošetření bez masáže 600 Kč 
/doplňkové služby za příplatek/ 

 
 

Kosmetické ošetření problematické pleti PURE SKIN 
 

Účinky ošetření: Zmírnění zánětlivých projevů, redukce tvorby mazu, zlepšení 
stavu pokožky. Ošetření zahrnuje poradenství v péči o pleť. 

 

- Odlíčení pleti micerálním mlékem, tonizace čistícím gelem, peeling 
- Nanesení změkčujícího gelu a hloubkové čistění ultrazvukovou špachtlí 
-  Nanesení kompenzačního nebo proteinového séra /na vyrovnání a obnovení 

pH pleti) 
- Zapracování BIO profesionálního séra 
- Maska a zakončení aplikací krému 

 
Doba ošetření: 40-60 minut /dle stavu pleti/ 

600 Kč 
/Ošetření nezahrnuje masáž obličeje, dekoltu. Doplňkové služby za příplatek/ 



 

 

 
 

Ošetření problematické pleti MLADISTVÝCH  
/pouze do 25 let studenti/ 

 
Účinky ošetření: Zmírnění zánětlivých projevů, redukce tvorby mazu, zlepšení 

stavu pokožky. Ošetření zahrnuje poradenství v péči o pleť. 
 

- Odlíčení pleti micerálním mlékem, tonizace čistícím gelem, peeling 
- Nanesení změkčujícího gelu a hloubkové čistění ultrazvukovou špachtlí 
-  Nanesení kompenzačního nebo proteinového séra /na vyrovnání a obnovení 

pH pleti) 
- Zapracování BIO profesionálního séra 
- Maska a zakončení aplikací krému 

 
 

Doba ošetření: 40-60 minut /dle stavu pleti/ 

400 Kč 
/Ošetření nezahrnuje masáž obličeje, dekoltu. Doplňkové služby za příplatek/ 

 

 
 

 
 

DERMABRAZE 
(samostatné ošetření) 

 
- Přípravná fáze, dermabraze, bez masáže, s maskou a krémem 

 
Doba ošetření: 35 minut /dle stavu pleti/ 

                                               450 Kč 
 

 

Další služby 
 

- AHA peeling s ovocnými kyselinami - 300 Kč 
- Chemický peeling – 500 Kč 

- Speciální BIO sérum – 50 Kč 
- Úprava a barvení obočí /při ošetření/ – 80 Kč 

- Úprava a barvení obočí /mimo ošetření/ – 150 Kč 
- Úprava obočí BEZ barvení – 50 Kč 
- Barvení řas /při ošetření/– 80 Kč 

- Barvení řas /mimo ošetření/ - 150 Kč 
- Depilace nad horním rtem – 70 Kč 

- Depilace brada – 70 Kč 
 

 
 
 

 
 



 

 

 


