
DOPLŇKOVÉ SLUŽBY  
 

 
DEPILACE NITÍ       NOVINKA 
Pryč s nevzhlednými chloupky!  
Jedná se o velmi starou metodu úpravy obočí, horního rtu i celých tváří, která pochází z Indie. U nás se pro tuto metodu často 
používá označení arabská epilace a není zde ještě tolik rozšířená. To je ale velká škoda, protože se jedná o zajímavou    a 
poměrně jednoduchou úpravu. Pokud si pokládáte otázku, co je k tomu vlastně potřeba, budete zřejmě překvapené, ale 
k provedení této speciální úpravy obočí je zapotřebí pouze bavlněná niť. Jedná se o čistě přírodní metodu, která je navíc 
velice šetrná k naší pokožce. Dlouhodobé výsledky - nové chloupky rostou mnohem jemnější. Depilace se provádí pomocí 
svázané bavlněné nitě. V místě, kde se obě nitky stýkají, se pozvedne řada chloupků a jemným pohybem se jednotlivé 
chloupky zamotají a téměř bezbolestně odstraní. 
Klady: – téměř bezbolestná metoda oproti klasické úpravě s pinzetou 

– vhodná i pro citlivou pleť 
– není potřeba dalších kosmetických přípravků 
– oproti pinzetě, která trhá chloupky jednotlivě, nit vytrhne celou řadu chloupků i s kořínky 
– nevznikají pigmentové skvrny 
– po depilaci nití se netvoří opary ani stroupky 

                                  DEPILACE NITÍ: Horního rtu   60 Kč Obočí    80 Kč 
 Celých tváří    120 Kč   

PRODLUŽOVÁNÍ ŘAS       NOVINKA 
Toužíte po krásných řasách, které Vám budou všichni obdivovat? 
Prodlužování řas Vám poskytuje komfort být stále krásně nalíčená a přitom se vůbec nelíčit, to je zázrak prodloužení řas. 
Neviditelné prodlužování řas, řasa na řasu je krásné svou přirozeností, pohodlností a především délkou. Prodloužené řasy 
jsou lehké a lesklé, odolné vůči vodě a slzám a nezatěžují Vaše přírodní řasy. Při správné aplikaci prodlužování řas metodou 
řasa na řasu žádným způsobem nemůžete poškodit Vaše přírodní řasy. Prodlužování řas se provádí neviditelným spojem 
speciálním lepidlem, které bylo navrženo speciálně na prodlužování a zahušťování řas. 
Doporučení pro zákaznice před prodloužením řas: 

• přijďte do salonu nenalíčená 
• odstraňte kontaktní čočky 
• mějte k dispozici cca 2 hodiny pro novou aplikaci a cca 1 hodinu pro doplnění 

Před první aplikací prodlužování řas provádíme diagnózu řas zákaznice: 
• tvar řas 
• délka řas 

Po aplikaci prodlužování řas se nesmí: 
 24 hodin řasy namáčet (kvůli dosychání lepidla) 
 používat na řasy mastný kosmetický výrobek, jelikož by mohlo dojít odpadání řas 

Kontraindikace 
− oční zákal, suchý slzný kanálek, glaukom, nadměrné slzení, zánět spojivek či jiná oční choroba. 

O jakýchkoliv problémech souvisejících s očima prosím vždy informujte stylistku před započetím prodlužování řas. 
Moderní metoda prodlužování řas                        1.500 Kč/ 120 min 

Doplnění řas dle hustoty  -    ideálně za 3 týdny                            500 Kč – 600 Kč – 700 Kč/ 60 min 

Odstranění řas 90 Kč 

INDICKÁ MASÁŽ HLAVY *  
Indická masáž hlavy pramení z bohaté tradice, která se praktikuje v životě Indů už více než čtyři tisíce let a je každodenní 
součástí jejich života. Její účinek není jen fyzický, působí i na emocionální úrovni. Zklidňuje duši, podporuje uvolnění                        
a ulevuje od stresu. Působí v oblasti krku, šíje a hlavy, kde se nacházejí důležitá energetická centra. Pokud je organizmus 
vystavován stresu, hromadí se v těchto oblastech napětí a to je příčinou spousty dalších bolestí (migrény nevyjímaje). Indická 
masáž je na tyto potíže vynikajícím řešením. Provádí se vsedě na pohodlné židli, bez oleje, přes oblečení (někdy přes saténový 
šátek) a může se tedy provádět kdekoli. 

Účinky indické masáže: 
• uvolnění napětí v oblastech ramen, krku a šíje 
• příznivý vliv na kloubní pohyblivost krku a ramen 
• pomoc při bolestech hlavy a migrénách 
• stimulace oběhového a lymfatického systému 
• povzbuzení růstu vlasů a zlepšení jejich kvality 

• úleva od bolesti svalů 
• zmírnění očního napětí 
• zlepšení kvality spánku 
• zlepšení koncentrace 
                                                             380 Kč/ 30 min 

 



ČOKOLÁDOVÁ MASÁŽ  *  
Masáž čokoládou je luxusní péče o pokožku, plná vitamínů, minerálů a antioxidantů. Začíná peelingem mletou kávou nebo 
přírodním cukrem, pokračuje masáží kokosovým olejem a teplým čokoládovým zábalem. Nakonec se pokožka ošetří 
kakaovým máslem. 
Účinky čokoládové masáže: 
• významně tonizuje a vyhlazuje pokožku, vypíná vrásky 
• zpomaluje stárnutí 
• výrazně potlačuje celulitidu a zlepšuje celkový vzhled pokožky 
• příznivě působí na psychiku díky fenyletylaminu, který obsahuje 
• zbavuje pokožku odumřelých buněk a tím ji projasňuje 
• teobromin uvolňuje cévy a tím snižuje krevní tlak, stimuluje srdce 
• vysoký podíl vápníku a hořčíku ulevuje při psychickém vypětí 
Čokoládová masáž se zábalem: záda nebo nohy 650 Kč 60 min  
 záda + nohy 1.150 Kč 90 min  
 celé tělo 1.950 Kč 120 min  

AROMATERAPEUTICKÁ MASÁŽ CELÉHO TĚLA   *  
Tato jemná, hluboce relaxační masáž využívá spojení lidského dotyku a účinku vonných esencí. Během masáže dochází                   
k uvolnění svalového i duševního napětí a detoxikaci pomocí lymfatického systému. Postupně je ošetřována každá část 
lidského těla, od prstů na nohou po pokožku hlavy. Podle přání klienta je možné provést masáž pouze na vybraných částech 
těla, nebo ji zakončit lehkou masáží baňkou či masážním míčkem. Před masáží mohou být bolavá místa nahřátá teplými 
rašelinovými polštářky pro lepší uvolnění. 
Aroma masáž celého těla  850 Kč cca 90 min  
Aroma masáž záda + šíje 390 Kč 40 min  
Částečná masáž vybraných partií 550 Kč 60 min  

Anticelultidová aroma masáž nohou 220 Kč 20 min  

Masáž baňkou nebo míčkem 50 Kč cca 15 min  
Klasická regenerační masáž zad a šíje 350 Kč 30 min  

BALNEOTERAPIE  *  
PARAFÍNOVÝ ZÁBAL  
Parafínové zábaly jsou vhodné na prohřívání bolavých a zatuhlých kloubů, při poúrazových bolestech, na přípravu svalů na 
masáž. Zároveň působí parafín příznivě na pokožku, zjemňuje ji a chrání. Jako ochrana rukou je vhodný zejména                                
v chladnějším a větrném počasí nebo při zvýšené zátěži pokožky (přílišné odmaštění, máčení apod). 

zábal rukou  100 Kč 15 min  
celá záda 230 Kč 30 min  
jednotlivé klouby 180 Kč 20 min  
RAŠELINOVÉ OBKLADY  
Teplé rašelinové polštářky různých velikostí se přikládají na problematická místa na zádech, bolavé a zatuhlé klouby. Přikládají 
se též před masáží zad, kde mírní svalové napětí a masáž tak zasahuje více do hloubky. Mohou se jimi zahřívat plosky nohou 
během masáže. 

Teplé obklady se doporučují především při: 

• bolestivých subakutních a chronických stavech revmatického a traumatického původu 

• artrózách 

• svalových křečích 

• bolestech kloubů a páteře 

• poruchách krevního oběhu a látkové výměny                                                                       180 Kč/(10–30 min) 

RAŠELINOVÝ ZÁBAL 
Rašelina má svým složením blahodárný vliv na náš organismus. Obsahuje velké množství organických a minerálních látek. 
Tyto přírodní látky mají výrazné antioxidační účinky, omezují působení škodlivých volných radikálů, zvyšují regeneraci 
buněk, obnovují metabolismus kůže a celkově harmonizují biochemii lidského těla. Teplé obklady se přikládají na tělo pod 
nosiče tepla, překryjí se fólií a dekou a nechají se působit. Během této doby dochází k uvolnění napětí, relaxaci a průchodu 
prospěšných látek do organismu.                                                                                                   230 Kč/(20–30 min) 

 
Objednávat se můžete  
na telefonním čísle: 775 869 102  Iveta Kuchařová        777 473 102  Michaela Hofrichterová * 

V případě, že se nedovoláte, naše kosmetička Vám zavolá, co nejdříve, zpět. Adresa salonu: Lotyšská 10, Praha 6, Praha-Dejvice 
 


