
ceník kosmetických služeb

kosmetický salon
Lotyšská 10

Praha 6 — Dejvice



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.

KOSMETICKÉ SALONY PRAHA



OŠETŘENÍ PLETI

Základní kosmetické ošetření dle typu pleti 
– 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

Lifting pleti / Problematická pleť / Zklidnění pleti

TOP

TOP

Diamantová mikrodermabraze
Peeling + hluboké čištění ultrazvukovou špachtlí
Lifting a vpravování látek ultrazvukovou hlavicí
Fototerapie LedActive
Fototerapie LedActive (s Kolagenovým gelem na vrásky – extralifting)

Líčení denní
Barvení obočí
Barvení řas
Trvalá na řasy 
Trvalá na řasy s barvením 
Lash Lifting (Botox řas) 

Pleť efektivně vypnou, zjemní, a navíc pokožku zklidní. Tři varianty dle typu pleti: 

PŘÍSTROJOVÉ OŠETŘENÍ PLETI

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

580 Kč
 

300 Kč

350 Kč

50 Kč
80 Kč
50 Kč

200 Kč
250 Kč

350 Kč / 100 Kč
120 Kč / 80 Kč

150 Kč / 100 Kč
500 Kč 
550 Kč 
850 Kč

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

ALGINÁTOVÉ MASKY

100 Kč *

*

*

*

3 a více ošetření pleti
10 ošetření přístrojem Lipoderm

sleva 10 %
sleva 10 %

SPECIÁLNÍ NABÍDKY A HROMADNÉ SLEVY





OŠETŘENÍ TĚLA

Lymfatická drenáž přístrojem Lymfoven 30 min
Bezbolestná liposukce přístrojem Lipoderm 60 min
Studený zábal na ruce

300 Kč
950 Kč

100 Kč / 50 Kč

Relaxační masáž zad a šíje 30 min
Indická masáž hlavy 30 min

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

Uvolňující masáž v oblasti krku, šíje a hlavy, která zklidňuje duši, odstraňuje napětí při vyčerpání 
organismu a nahromaděnému stresu. Jedná se o suchou masáž (bez oleje) a provádí se v sedě.

MASÁŽE
350 Kč
380 Kč

350 Kč / 100 Kč
600 Kč

750 Kč 
120 Kč 
800 Kč

Zábal rukou 15 min
Zábal celých zad 30 min
Zábal jednotlivých kloubů 20 min 
Zábal rukou + masáž rukou 35 min

Prohřátí rukou, kloubů a zatuhlých částí těla parafínovými zábaly. Zároveň pokožku zjemní a zvláční.

BALNEOTERAPIE PARAFÍNEM

100 Kč
230 Kč
180 Kč 
300 Kč

IDEÁLNÍ NA LÉTO

POUZE ANNA

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

*

*

*

LÍČENÍ

Zjemňuje vrásky kolem očí, zmenšuje váčky pod očima, snižuje únavu.

*Mikromasáž očního okolí

Masáž obličeje + mikromasáž očního okolí 45 min 
Masáž rukou 15 min

200 Kč / 120 Kč

500 Kč 
150 Kč





DEPILACE

V salonech využíváme dvě osvědčené metody depilace. 

Depilace nití je zajímavá a téměř bezbolestná 
úprava obličejových partií. Jedná se o čistě 
přírodní metodu, která je šetrná k citlivé 
pokožce. Oproti úpravě pinzetou, nehrozí 
vznik pigmentových skvrn, stroupků. K výkonu 
je potřeba pouze bavlněná nit a šikovná 
kosmetička.

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
Obočí
Brada 
Celé tváře

Horní ret
Brada
Celé tváře
Paže
Lýtka
Celé nohy
Třísla 
Podpaží 
Záda 
Modelace obočí

DEPILACE NITÍ

DEPILACE KRÉM. VOSKEM LYCON

60 Kč
80 Kč
60 Kč

120 Kč

150 Kč
150 Kč
200 Kč
420 Kč
420 Kč
700 Kč
350 Kč 
250 Kč 
600 Kč 
120 Kč

80 Kč
70 Kč

100 Kč
250 Kč
350 Kč
550 Kč

 
 

400 Kč 
80 Kč

Cena při depilaci 
běžným voskem



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.

Kosmetický salon RYOR
Lotyšská 10, 

Praha 6 – Dejvice

Salon Jitka Černá 
777 473 102

Salon Marie Anna Barabášová
775 869 102

NAJDETE NÁS NA ADRESEOBJEDNÁNÍ

Dárkový pouk� na k�metické ošetření
v hodnotě

Kód:
Platnost do:

Dárkový pouk� na k�metické ošetření
v hodnotě

Kód:
Platnost do:

Dárkový pouk� na k�metické ošetření
v hodnotě

Kód:
Platnost do:

RYOR v Praze

ryorsalony

Dárková poukázka platí 6 měsíců.


