Ceník masáže (orientační)






























Klasická sportovní masáž - záda , šíje (30min.) + 10 min. náhřev
Klasická sportovní masáž - záda , šíje, dolní končetiny zezadu (45min.) + 10 min. náhřev
Masáž šíje (20min.)
Klasická sportovní masáž komplexní - záda, šíje, dolní a horní končetiny (60min.)
Klasická sportovní masáž komplexní - záda, šíje, dolní a horní končetiny (90min.)
Klasická sportovní masáž komplexní - záda, šíje, dolní a horní končetiny + náhřev (120min.)
Klasická sportovní masáž dolních končetin včetně plosek nohou (45min.)
Aromamasáž - záda , šíje (30 min.)
Aromamasáž - záda , šíje, nohy zezadu (45min.)
Aromamasáž celková - záda, šíje, dolní a horní končetiny (60min.)
Aromamasáž celková - záda, šíje, horní a dolní končetiny (90min.)
Medová masáž (35min.)
Medová masáž - záda, medový zábal, plosky (60min.)
Medová masáž - plosky (35min.)
Masáž plosek nohou (30min.)
Masáž plosek nohou s prvky reflexologie (30min.)
Masáž plosek nohou s prvky reflexologie (50min.)
Masáž lávovými kameny záda, šíje, dolní končetiny zezadu (90min.)
Vypínací masáž obličeje (30min.)
Vypínací masáž obličeje (60min.)
Anticelulitidová masáž včetně skořicového zábalu (35min. + 30 min.)
Formování postavy pomocí stroje VACUUM - hýždě, břicho, dolní končetiny (40min.)
Formování postavy pomocí stroje VACUUM + následný zábal s náhřevem (40min.+ 30min.)
Formování postavy pomocí stroje VACUUM - břicho, boky + zábal (20min. + 30min.)
Lymfatická masáž na stroji PNEUVEN - hýždě, břicho, dolní končetiny (40min.)
Formující zábal + lymfatická masáž na stroji PNEUVEN (30min. + 40 min.)
Skořicový zábal - dolní končetiny, břicho, hýždě (40min.)
Skořicový zábal - horní končetiny (40min.)
Skořicová zábal - horní i dolní končetiny, břicho a hýždě (40min.)

od 270,- Kč
350,- Kč
150,- Kč
450,- Kč
600,- Kč
800,- Kč
350,- Kč
250,- Kč
300,- Kč
400,- Kč
550,- Kč
350,- Kč
580,- Kč
350,- Kč
200,- Kč
250,- Kč
380,- Kč
500,- Kč
250,- Kč
500,- Kč
290,- Kč
320,- Kč
420,- Kč
280,- Kč
190,- Kč
280,- Kč
220,- Kč
60,- Kč
250,- Kč

Při jednorázové platbě 10-ti libovolně vybraných procedur Vám vystavíme permanentku s jedenáctou kúrou
ZDARMA!!!
Jednodenní relaxační kúra (cca 4 hodiny)
Masáž plosek nohou, masáž nohou zezadu + záda a šíje (45min.)
Skořicový zábal, lymfatická masáž strojová + kosmetické ošetření pleti.

Cena 1.050,- Kč

Vyhlazující tělová kúra (cca 2 hodiny)
 Tělový peeling nohou (zezadu), hýždí, zad a rukou (zezadu) (30min.)
 Vyhlazující masáž (45min.)
 Formující zábal (35min.)
 Závěrečné ošetření (10min.)

Cena 950,- Kč

Ceník kosmetického ošetření
Ošetření Grace Line: Odlíčení obličeje, napářka změkčovadlem, hluboké čištění, lehký peeling, zapracování
vitalizačního liftingového séra, masáž obličeje a dekoltu, liftingová maska, závěrečný krém. Formování + barvení
obočí ZDARMA
450,- Kč
* délka cca 90min
Ošetření klasické: Odlíčení obličeje, formováni obočí, napářka, hluboké čištění, peeling, výživné sérum, masáž
obličeje a dekoltu, maska dle typu pleti, závěrečný krém
380,- Kč
* délka cca 90min
Ošetření relax: Odlíčení obličeje, formování obočí, výživné sérum, masáž obličeje a dekoltu, aplikace masky,
závěrečný krém
350,- Kč
* délka cca 60min
Ošetření čistící: (vhodné pro mladou problematickou pleť)
Povrchové čištění, napářka, hluboké čištění, peeling, krátká jacquetová masáž, stahující maska, závěrečný
krém
300,- Kč
* délka cca 45min

Ceník samostatných úkonů
Masáže
 Masáž obličeje
 Masáž obličeje a dekoltu
 Mikromasáž očního okolí + maska

80,- Kč
120,- Kč
135,- Kč

Obočí a řasy
 Formovaní obočí od
 Barvení obočí
 Barvení řas
 Formování obočí+barvení obočí a řas

40,- Kč
50,- Kč
50,- Kč
120,- Kč

Masky
 Obličej
 Dekolt
Odstranění chloupků voskem
 Horní ret
 Brada
Líčení
 Malá konečná úprava
 Denní líčení
 Večerní líčení

50 - 100,- Kč
40 - 60,- Kč
od 40,- Kč
od 30,- Kč
25,- Kč
70,- Kč
100,- Kč

Ceník nehtové modeláže a manikúry










Nová modeláž gel / akrygel
Doplnění gel / akrygel
Potah přírodních nehtů
Potah nehtů pouze kamufláží
Odstranění nehtové modeláže
Odstranění nehtové modeláže + nové nehty
Oprava nehtu při doplnění
Oprava nehtu mimo doplnění
Gel-lak






Barevná francie gelem
Náročnější francie
Barevný gel celopotah
Zdobení třpytkami, kamínky, razítka

 Manikúra suchá
 Manikúra mokrá
 Manikúra mokrá + ošetření Paloma hand spa
(manikúra, peeling, maska15 min, lehká masáž, krém, výživný olejíček)
 Lakování
 Výživa na nehty (hedvábí, vápník atd.)
 P-shine
 P-shine + manikúra
 P-shine + manikúra + ošetření Paloma hand spa

400,- / 420,- Kč
320,- / 340,- Kč
320,- Kč
290,- Kč
150,- Kč
500,- Kč
20,- Kč
50,- Kč
200,- Kč
50,- Kč
od 60,- Kč
50,- Kč
20,- Kč

60,- Kč
100,- Kč
180,- Kč
50,- Kč
30,- Kč
180,- Kč
240,- Kč
300,- Kč

Informace pro zákaznice






V základní ceně modelace je zahrnuta bílá francie, kamufláž, nehtový olej a krém.
Cena se odvíjí dle náročnosti a délky modeláže.
Reklamace materiálu se dá uplatnit do druhého dne provedením opravy nikoli vrácením zaplacené částky.
Na mechanické poškození se reklamace nevztahuje.
Neodstraňuji ani nedoplňuji na nehtový materiál z asijských studií.
Tyto nehty je potřeba odstranit před objednáním.

Využijte cenově výrazně zvýhodněných speciálních relaxačních, zkrášlujících a
postavu formujících kúr (sleva až 800,- Kč)!!!
Všechny kúry (malá, střední a velká) lze uhradit ve dvou splátkách 50 % z ceny při první proceduře a 50 %
z ceny po vyčerpání poloviny procedur

Cenově zvýhodněné!!!
Speciální kúry za účelem formování postavy:
 Malá kúra (11 procedur) 5krát VACUUM s následným zeštíhlujícím zábalem včetně náhřevu, 3krát zábal
problémových partií a následná lymfatická masáž na stroji PNEUVEN, 1 krát anticelulitidní masáž
s vyhlazujícím peelingem, 2krát skořicový zábal.
Cena 3 230,- Kč (sleva 300,- KČ)
 Střední kúra (15 procedur) 6krát VACUUM s následným zeštíhlujícím zábalem včetně náhřevu, 4krát zábal
problémových partií a následná lymfatická masáž na stroji PNEUVEN, 2krát anticelulitidní masáž
s vyhlazujícím peelingem, 3krát skořicový zábal.
Cena 4 240,- Kč (sleva 500,- Kč)
 Velká kúra (20 procedur) 9krát VACUUM s následným zeštíhlujícím zábalem včetně náhřevu, 4krát zábal
problémových partií a následná lymfatická masáž na stroji PNEUVEN, 2krát anticelulitidní masáž
s vyhlazujícím peelingem, 5krát skořicový zábal.
Cena 5 570,- Kč (sleva 800,- Kč)

Cenově zvýhodněné !!!
 Malá zkrášlující kúra (4 procedury) 1krát kosmetické ošetření, 1krát manikúra, 1krát anticelulitidní masáž,
1krát lymfatická masáž s natřením anticelulitidním krémem.
Cena 1 300,- Kč (sleva 150,- Kč)
 Velká zkrášlující kúra (6 procedur) 2krát kosmetické ošetření, 1krát manikúra, 2krát anticelulitidní masáž,
1krát skořicový zábal + lymfatická masáž.
Cena 1 600,- Kč (sleva 200,- Kč)

Speciální relaxační kúry za účelem uvolnění a regenerace organizmu:
 Malá relaxační kúra (7 procedur) 3krát masáž zad+šíje včetně náhřevu, 1krát aromamasáž zada+šíje+nohy
zezadu, 2krát lymfatická masáž strojová, 1krát skořicový zábal
Cena 1 500,- Kč (sleva 150,- Kč)
 Střední relaxační kúra (9 procedur) 2krát masáž zad+šíje včetně náhřevu, 1krát aromamasáž záda+šíje+nohy
zezadu, 2krát lymfatická masáž strojová, 1krát bahenní zábal, 1krát masáž plosek nohou, 1krát konopný zábal,
1krát masáž lávovými kameny 50 min.
Cena 1 950,- Kč (sleva 300,- Kč)
 Velká relaxační kúra (12 procedur) 3krát masáž zad+šíje včetně náhřevu, 1krát celková masáž 60 min., 1krát
aromamasáž, záda+šíje+nohy zezadu, 3krát lymfatická masáž strojová, 1krát masáž lávovými kameny, 1krát
bahenní zábal, 1krát vypínací masáž obličeje 30 min., 1krát masáž plosek nohou
Cena 2 700,- Kč (sleva 500,- Kč)

