
DÁMSKÝ CENÍK
 

Dámský střih po ramena                                                                                      420Kč

Dámský střih pod ramena                                                                                    620Kč

Dámská foukaná po ramena                                                                                340Kč

Dámská foukaná pod ramena                                                                              440Kč

Dámy barvení odrostů po ramena                                                                       820 kč

Dámy barvení odrostů pod ramena                                                                   1120Kč

Dámy  barvení celých vlasů po ramena                                                              950Kč

Dámy barvení celých vlasů pod ramena                                                           1350Kč

Dámský přeliv po ramena                                                                                   850Kč

Dámský přeliv pod ramena                                                                               1250Kč

Dámy  melír  1/2  po ramena                                                                             1150Kč

Dámy melír 1/2 pod ramena                                                                              1350Kč

Dámy melír po celé hlavy  po ramena                                                               1350Kč

Dámy melír po celé hlavě pod ramena                                                             1850 Kč

Dámy prostřižení/zastřižení ofiny , bez další úpravy                                          100 kč

Dámy zesvětlující mytí, po ramena                                                                    490 Kč

Dámy zesvětlující mytí, pod ramena                                                                  690 Kč

Dámy 1-10 alobalů barvou/melírem po ramena                                                 350 Kč

Dámy 1-10 alobalů barvou/melírem pod ramena                                               400 Kč

Dámy společenský účes,po ramena                                                                    350 Kč

Dámy společenský účes,pod ramena                                                                  500 Kč

Hloubková regenerace                                                                                         350Kč

Malibu C                                                                                                            1000Kč

PÁNSKÝ CENÍK
 

Pánský střih                                                                                                         300Kč

Pánský střih strojkem                                                                                          200Kč

Masáž vlasové pokožky                                                                                      100Kč

Páni cover 5                                                                                                         380Kč

Páni úprava vousů                                                                                               100Kč

 

DĚTI
Děti střih do 10 let bez mytí                                                                                170Kč

Děti střih do 10 let s mytím                                                                                 220Kč

Děti do 10 let strojkem                                                                                        150Kč

Děti do 3 let                                                                                                         150Kč 

 

V ceně služby je zahnuta péče včetně mytí, ošetření, foukání a konečného stylingu.

Ceny jsou orientační konečná cena je v závislosti na náročnosti úkonu.



Ceník kosmetických služeb

 

 

Základní ošetření pleti (včetně analýzy)                                 80min               1090Kč

Základní ošetření pleti                                                              60min                990Kč

Specifická ošetření

VIP (okysličující)                                       90min             1290Kč

MC110 (obnovující)                                   90min             1290Kč

P50 VISAGE(vyrovnávající)                     90min             1290Kč

LIFT C.V.S. (manuální liftiing)               100min             1590Kč

SOIN  RES. ET LISSANT                     100min             1590Kč

(ošetření se zapracováním kys.hyalur.)

PIGM  (ošetření pigmentací)                   100min             1600Kč

(Při zakoupení 3 kúr)                                                         4500Kč

(součástí všech ošetření je i úprava a barvení obočí – dle přání klienta)

Úprava a tvarování obočí bez barvení                                                                 120Kč

Úprava a tvarování obočí s barvením                                                                 200Kč

Laminace obočí                                                                                                   650Kč

 

Masáž břišních partii u kosmetického ošetření 

(s aplikací tělového séra)                                                                                     450Kč

Masáž paží u kosmetického ošetření

(s aplikací tělového séra)                                                                                     350Kč

 

 

 

 

 

Platnost ceníku od 17.3.2020



Seznámíme Vás s technologií EMS.

Zapůjčíme oblečení, přesně na míru

nastavíme intenzitu implzů tak, aby

jste si úvodní trénink s osobním

trenérem užili.

Pro ty co mají za sebou EMS poprvé.

Užijte si EMS trénink naplno a podle

svých představ s osobním trenérem. 

Ceník EMS tréninku

ROZJEZD

5 týdenní kurz

500,- Kč za týden

celkem 2.500,- Kč

AKTIVUJ ZMĚNU

10 týdenní kurz

450,- Kč za týden

celkem 4.500,- Kč

SKVĚLÁ KONDICE

20 týdenní kurz

400,- Kč za týden

celkem 8.000,- Kč

EMS poprvé                   400Kč

EMS znám                      540Kč

EMS balíčky                     

Za 20 minut 1x týdně natrénujete celé tělo.


