
Ceník služeb

IPL
Epilace (nejčastěji epilované partie)

Podpaží (žena i muž) 264,00 Kč     

Bikiny linie (třísla žena i muž) 264,00 Kč     

Bikiny brazil (lze ponechat proužek, individuálně upravit ) 616,00 Kč     

Konečník (žena i muž) 88,00 Kč       

Lýtka (žena) 1 057,00 Kč  

Celé nohy (žena) 2 112,00 Kč  

Předloktí (žena) 440,00 Kč     

Celé ruce (žena) 528,00 Kč     

Horní ret 88,00 Kč       

Brada 176,00 Kč     

Pruh na břiše (žena) 88,00 Kč       

Okolí prsních dvorců (žena) 88,00 Kč       

Hýždě (žena) 616,00 Kč     

Hýždě (muž) 880,00 Kč     

Chloupky v nose (žena i muž) 88,00 Kč       

Ušní boltce 88,00 Kč       

Linie pod vlasama (žena i muž) 176,00 Kč     

Srůst mezi obočím (žena i muž) 88,00 Kč       

Ramena 704,00 Kč     

* u mužů lze cenu domluvit podle ošetřované plochy



IPL EPILACE  pracuje na principu selektivní fototermolýzy = zjednodušeně -  

paprsek pulsního světla vyhledá chloupek, "vytáhne" z něho pigment, čímž chloupek 

zbaví výživy a oslabí ho, a navíc uzavře vlasovou cibulku, takže zabrání nebo omezí 

růstu dalších. *IPL epilace výrazně snižuje růst chloupků až o 80%. Po 2.-3. ošetření se 

snižuje frekvence holení, chloupky jsou světlejší, jemnější,  omezí se výskyt 

bolestivých zarudlých pupínků (reakce pokožky na  holení). Počet ošetření je 

individuální podle hustoty, fototypu a barvy chloupků. Viditelné výsledky jsou po 2. 

ošetření. Optimální je 4 - 8 ošetření/rok. Ošetření trvá jen několik minut. Pracujeme s 

lékařským přístrojem renomované firmy BTL

Permanetky IPL epilace
Permanentka na celý rok podpaží  (žena i muž) 1 076,00 Kč  

Permanentka na celý rok bikiny brazil (žena) 3 377,00 Kč  

Permanetka na celý rok lýtka (žena) 5 076,00 Kč  

Permanentka na celý rok Podpaží + Lýtka (žena) 6 097,00 Kč  

Permanentka na celý rok Podpaží + Lýtka + Bikiny brazil  (žena) 8 307,00 Kč  
*Permanetky platí po dobu 12 měsíců, počet ošetření určuje terapeutka ( za 4 -6 

týdnů podle růstu chloupků)

IPL Rejuvenace - omlazení, odstraňování vrásek

Čelo 198,00 Kč     

Oční okolí (obě oči) 264,00 Kč     

Čelo + oční okolí 330,00 Kč     

Okolí rtů 264,00 Kč     

Tváře 198,00 Kč     

Celý obličej 462,00 Kč     

Doplňková liftingová masáž čelo+ošní okolí 178,00 Kč     

Permanetky IPL rejuvenace
Permanentka celý obličej 4 ošetření 1 848,00 Kč  

Permanentka celý obličej 6 ošetření 2 376,00 Kč  

IPL rejuvenace *Po prvním ošetření je potřeba počkat několik dní, aby byl výsledek 

viditelný. Přesto je pokožka napjatější a zářivější. Po IPL epilaci docházi ke množení 

kolagenových vláken. Je to proces, který trvá více dnů, ale má trvalejší efekt.  Po 3. ošetření je 

již výsledek velmi dobře viditelný.  Po 6 ošetřeních vydrží omlazovací efekt zhruba půl roku. U 

tohoto ošetření je v ceně zahrnuto i čištění pleti pomocí speciálního kartáčku a po ošetření 

aplikace luxusních sér a emulzí podle typu pleti.

Depigmentace - odstraňování pigmentových skvrn
cena podle plochy pigmentované pokožky  od 88,- Kč 88,00 Kč       

Odstraňování pigmetových skvrn od sluníčka, stařeckých skvrn. IPL depigmentace 

"rozpustí" zmnožený pigmetn do okolní pokožky. I u této metody je nutné počítat s 

opakováním. Ošetření se provádí 2x/měsíc a opakovaní podle stavu pigmentace 4-

12x.* Ošetření  není vhodné provádět v letním období

Ošetření acné, periorální dermatitidy



Cena podle plochy - od 88 Kč 88,00 Kč       
 IPL oštření acné a periorální dermatitidy. Provádí se ošetření zarudlých pupínků. U 

acné je největší efekt, pokud je hormonálního původu. IPL čistí a uzavírá mazovou 

žlázu, takže zavraňuje tvorbě mazotoku, a tím výskytu pupínků. Ošetření se provádí po 

14 dnech, není vhodné provádět v letním období

Ceník masáží
Klasická celková cca 65´ 580,00 Kč     

Havajská (lomi-lomi) 580,00 Kč     

Šíje cca 20´ 240,00 Kč     

Záda + šíje cca 40´ 400,00 Kč     

Indická antistresová hlava 30´ 300,00 Kč     

indická antistresová záda + šíje cca 65´ 580,00 Kč     

Horké lávové kameny cca 70´ 840,00 Kč     

Aromaterapeutická masáž cca 70´ 840,00 Kč     

Masáž obličeje a dekoltu horkými lávovými kameny cca 70´ 580,00 Kč     

Facelifting ( regenerační masáž obličeje k odstranění vrásek) 840,00 Kč     

* každá 10. masáž zdarma

* klienti VZP mohou využít příspěvek

* dárci krve mohou využít příspěvek

*FACELIFTING - ošetření spočívá v jemné, velice precizní specifické masáži ztuhlých 

svalů na obličeji, při které dochází k uvolnění stažených svalů a tím se odstraňují 

mimické vrásky, zpeňuje se pokožka. Terapeutka se individuálně věnuje vždy oblasti, 

kde jsou svaly nejvíce namáhány (oční okolí, čelo, ...) Po první masáži je okamžitý 

viditelný výsledek, Vrásky jsou jemnější, méně viditelné, uzavřené póry, zářivá 

pokožka .Masáže se provádějí speciálními oleji lisovanými za studena.

*Masáž obličeje a dekoltu horkými lávovými kameny - patří k 

luxusním ošetřením s nevšedním zážitkem. Horké lávové kameny mají tu vlastnost, že 

z těla vytahují toxiny, stresy, únavu  a vracejí do těla uvolnění a energii. Po masáži je 

pokožka obličeje a dekoltu výrazně napnutá s  uzavřenými póry, má mladistvý vzhled. 

Celkově se po masáži cítí klienti doslova nabití energií, zbavení stresů a napětí.

* Aromaterapeutická masáž - královna mezi masážemi. Terapeutka namíchá 

oleje a vonné esence přesně na míru klientovi, podle potíží ( migréna, stresy, 

nespavost, poruchy imunitního systému…) . Tato voňavá masáž pomáhá podporovat 

léčbu civilizačních onemocnění. 

Duální Lipolaser ( 2 vlnové délky)
15´+15´ 497,00 Kč     

15´+25´ 597,00 Kč     



*Duální Lipolaser - liposukce bez skalpelu. Jedno ošetření spálí  1600 - 2400 kcal. 

Pokud se ještě  ošetření klient věnuje pohybové aktivitě a dodržuje lehkou stravu, jsou 

výsledky viditelné zejména v oblastech, kde se nelze zbavit tukových polštářků ani 

cvičením a dietou. Duální LipoLaser vyhlazuje pokožku od celulitidy. 


































