
Dùležité:

CHEMICKÝ PEELING je rychlý a úèinný postup používaný k omlazení pleti,

odstranìní pigmentových skvrn, akné,jizvièek po akné a dalších defektù pleti.

MEZOTERAPIE: pøístrojové pokrokové ošetøení pleti s omlazujícím efektem. Pomocí

mikrovpichù nastartuje regeneraci pleti a silný anti aging.

Celý oblièej              ... 1 ošetøení

Oblièej, krk              ... 1 ošetøení

CHEMICKÝ PEELING 

LAMINACE OBOÈÍ

LASH LIFTING

          BALÍÈEK

PRO KOHO JE MEZOTERAPIE VHODNÁ?

Pro ženy i muže s povadlou kùží na tváøích, èele, dekoltu, bradì nebo høbety rukou.

Mezoterapie zpomalí stárnutí pokožky, hydratuje a omladí ple�. 

Vyhladí i støednì hluboké rýhy.

Po ošetøení pleti peelingem je NEZBYTNÉ :

- vyvarovat se slunci a solária,

- používat doporuèenou kosmetiku a vysoký ochranný faktor, po dobu 1 mìsíce!

KONTAINDIKACE: 

- tìhotenství

- horeènaté stavy

- vysoce podráždìná a zanícená ple�

- rakovina kùže

- popáleniny a øezné rány

- lupénka, ekzém

 od 1200,- 

 750,-

750,-

1250,-

 od 1700,- 

 od 1850,- 

CENÍK ÚKONÙ CHEMICKÝ PEELING A MEZOTERAPIE

Lenka Vajskebrová Michaela Vajskebrová



Kosmetické ošetøení:                                                                  Cena Kè                                                                                                                           

Depilace teplým voskem:                                                            Cena Kè 

Horní ret
Brada
Tváøe
Celé nohy
Lýtka
Paže
Hrudník
Záda 

60,-
40,-

110,-
450,-
180,-
150,-
150,-
250,-

AQUATHERM - (detoxinaèní ošetøení citlivé pleti) 70 - 90 min.

POWER OXYGEN - Intenzivní okyslièující program

POWER RETINOL - Depigmentaèní a liftingové ošetøení

ANTI-AGE OŠETØENÍ

ÈIŠTÌNÍ MLADÉ PLETI (bez masáže)  
ZÁKLADNÍ PÉÈE 

POWER VIT C - (zesvìtlení pig. skvrn, rozjasnìní pleti, vhodné 

                              pro problematickou ple�) 90 min.

POWER HYALURONIC - Intenzivní hydrataèní program s kyselinou hyaluronovou.

(zapracování elektroporací) - 90 min

CORRECTIVE - Intenzivní protivráskové ošetøení s použitím elektroporace 

-       k zapracování sér s peptidy hadího jedu a kys. hyaluron.  90 min

GLOBAL LIFT - Antigravitaèní ošetøení ke zpevnìní povadlých partií - 90 min

ETERNAL - Omlazení pleti s dlouhodobým úèinkem (použití kmenových buòek 

s nanoliposomy). Zapracování elektroporací 90 min.
TIMELESS PRODIGY - Nejluxusnìjší ošetøení SKEYNDOR. 120 min. rituál s uvolnìním

rukou a nohou, zapracování kmenových bunìk z damašské rùže a zapracování rùstových faktorù

SPECIFICKÁ PÉÈE

Líèení "Artdeco":                                                                      Cena Kè

Denní 
Veèerní
Svatební 
Zkouška líèení 

Barvení oboèí a øas v rámci ošetøení zdarma
PARAFÍNOVÝ ZÁBAL NA RUCE

1100,- 

 1550,- 
 1600,- 

 od 720,- 
od 940,- 

 1350,- 

 1450,- 

 1900,- 

 1600,- 

 1600,- 

 2500,- 

  od   400,- 
  od   650,- 
 od 1000,- 
 od   500,- 

130,- 

KOSMETICKÉ OŠETØENÍ - CENÍK

Ceny platné od 1. 1. 2023
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