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ceník kosmetických služeb

kosmetický salon
Lotyšská 10

Praha 6 — Dejvice

Dárková poukázka na kosmetické ošetření 
Dárková poukázka na nákup kosmetiky

dle typu vybraného ošetření
300 / 500 / 1000 / 1500 Kč

DÁRKOVÉ POUKAZY

Pokud vám telefon nezvedneme, nemějte obavy, co nejdříve vám zavoláme zpět.

Salon Blanka Vodičková
775 869 102

OBJEDNÁNÍ

Kosmetický salon RYOR
Lotyšská 10, 

Praha 6 – Dejvice

NAJDETE NÁS NA ADRESE

ryorsalony

Dárková poukázka platí 6 měsíců.

Ve dvou kosmetických salonech Ryor nabízíme široké spektrum ošetření pokožky těla i obličeje. 
Ke každému klientovi a klientce přistupujeme individuálně dle jejich potřeb. Dokážeme se 
postarat o všechny typy pleti, tedy jak o pleť aknózní, zralou, tak i dehydratovanou či citlivou.  

V salonech využíváme profesionální produkty Ryor s navýšeným množstvím aktivních látek společně 
s přístrojovým ošetřením pleti (mikrodermabraze, ultrazvukové hlavice, fototerapie LedActive)  
a nejnovější poznatky z oblasti kosmetického ošetření. Na závěr vám kosmetička navrhne vhodné 
produkty pro domácí ošetření pleti.

Salony jsou koncipovány tak, abyste během ošetření mohli zrelaxovat, zklidnit duši a načerpat novou 
energii. V chladných obdobích využíváme nahřívané ručníky a lehátka, v letních obdobích se snažíme 
zapojit chladivé prvky.

KOSMETICKÉ SALONY PRAHA OŠETŘENÍ PLETI

Základní kosmetické ošetření dle typu pleti 60 min 
– povrchové čištění pleti, hloubkové čištění pleti, masáž, maska, závěrečný krém
Menší kosmetické ošetření (bez masáže a ošetření ultrazvukem) 
– povrchové čištění pleti, hloubkové čištění pleti, maska
Čištění problematické pleti nad 10 min
Luxusní ošetření 90 min
– povrchové čištění pleti, hloubkové čištění pleti, masáž, zapracování aktivní látky

ultrazvukem, alginátová nebo plátýnková maska, závěrečný krém
Hydratační ošetření s kyselinou hyaluronovou 60 min
– procedury stejné jako u základního ošetření, navíc s využitím produktů

s kyselinou hyaluronovou nebo ceramidy
Superlifting ošetření 60 min
– procedury stejné jako u základního ošetření, navíc s využitím produktů s kolagenem,

ASC III nebo kaviárem

TOP

Lifting a vpracování látek ultrazvukem 
Ultrazvukové hluboké čištění
Fototerapie LedActive 10 min / 20 min
Fototerapie LedActive (s Kolagenovým gelem na vrásky – extralifting) 
Diamantová dermabraze 
Mezoterapie 
– enzymatický peeling, sérum, maska 
Mezoterapie – předplatné 5 ošetření

Barvení obočí
Barvení řas
Lash Lifting (Botox řas) 
Laminace obočí 
Dokreslení obočí hennou 
Kombinace laminace a henny

PŘÍSTROJOVÉ OŠETŘENÍ PLETI

OBOČÍ A ŘASY

750 Kč
 

560 Kč

560 Kč
1200 kč

60 Kč 
100 Kč

120Kč / 230 Kč
290 Kč 

70 Kč 
1000 Kč / 500 Kč 

 
4500 Kč

140 Kč / 95 Kč
173 Kč / 95 Kč

980 Kč
750 Kč
570 Kč 
980 Kč 

*Ke kosmetickému ošetření snížená cena. U nezletilých osob si vyhrazujeme právo vyžadovat přítomnost rodiče.

870 Kč

850 Kč

*
*

DOPLŇKY K OŠETŘENÍ

Denní líčení: make-up, pudr, 1 stín, řasenka, rtěnka
Večerní líčení: make-up, pudr, komplet vykreslení oka, tvářenka, konturka + rtěnka
Kurz osobního líčení 60 min 
Lepení řas 
Svatební líčení: zkouška 60 min + svatební líčení 60 min

MASÁŽE A ZÁBALY

450 Kč / 150 Kč
800 Kč
870 Kč 
120 Kč 

1500 Kč

*Ke kosmetickému ošetření snížená cena. U nezletilých osob si vyhrazujeme právo vyžadovat přítomnost rodiče.

*

*
*

LÍČENÍ

Masáž obličeje + mikromasáž očního okolí 45 min 
Mikromasáž očního okolí 
Masáž rukou 15 min 
Parafínový zábal rukou 15 min 
Ošetření rukou cukrovým peelingem + zábal

800 Kč 
250 Kč / 200 Kč

250 Kč 
120 Kč / 55 Kč  
115 Kč / 50 Kč

DEPILACE

VĚRNOSTNÍ PROGRAM

V salonech využíváme dvě osvědčené metody depilace. 

Depilace krémovým voskem Lycon je 
velmi unikátní forma depilace, která je díky 
své precizní jemnosti vhodná i pro ošetření 
citlivých typů pleti. Ošetření je velmi 
efektivní, prakticky bezbolestné a  vhodné 
pro všechny partie těla. Odstraňuje 
chloupky již od 1 mm, zabraňuje zarůstání 
chloupků a během ošetření nedochází 
k podráždění. Pokožku není potřeba před 
aplikací odmašťovat, naopak se aplikuje olej, 
který pokožku vyživuje a zvláčňuje. 
Doporučujeme opakovat po 4 až 6 týdnech.

Horní ret
Brada
Celé tváře
Paže
Lýtka/stehna
Celé nohy
Třísla 
Podpaží 
Obočí 
Nosní dírky 
Celý obličej 
– obočí, ret, 
tváře, brada

DEPILACE KRÉMOVÝM VOSKEM 
LYCON

130 Kč
170 Kč
230 Kč
390 Kč
400 Kč
650 Kč
400 Kč 
280 Kč 
120 Kč 
150 Kč 

 
 

640 Kč

Pokud absolvujete minimálně základní ošetření pleti s prodlevou nejdéle 6 týdnů, 
dostanete na ošetření 10 % slevu.

Alginátová lifting maska s kaviárem
Kolagenová maska s kyselinou hyaluronovou (plátýnkovou)

100 Kč
115 Kč

*

MEZOTERAPIE
Speciální ošetření pleti, kdy se díky mikrojehličkám dostávají do pleti vysoce aktivní 
látky a dochází ke stimulaci a produkci vlastního kolagenu. Ošetření je vhodné pro 
redukci a  vypnutí vrásek, redukci pigmentových skvrn a celkové zpevnění pleti. 
Výborné výsledky pozorujeme i u lidí s červenými žilkami a rosaceou. Aplikace se 
provádí v místě obličeje i dekoltu a je minimálně bolestivé. Pro správný efekt dopo-
ručujeme mezoterapii absolvovat 4–6krát za sebou, v rozmezí 3–4 týdnů.


