
Cenník kozmetických služieb 
 

OŠETRENIE PLETI 

Úprava-formovanie obočia bez ošetrenia 3,50 € 

Veľká úprava obočia k ošetreniu 4,00 € 
Farbenie obočia bez ošetrenia 3,50 € 
Úprava obočia k ošetreniu 2,50 € 
Farbenie obočia k ošetreniu 2,50 € 
Farbenie rias 3,20 € 
Povrchové čistenie samostatne (pleťová voda, mlieko)  2,40 € 
Peeling 1,90 € 
Kompletné ošetrenie 
(povrchové čistenie, náparka, čistenie, maska, masáž, maska, krém na 
tvár,očný krém) 

29,60 € 

Samostatné čistenie pleti+odstraňovanie mílií 7,10 € 

Hĺbkové čistenie (povrchové čistenie, náparka, čistenie, 2x maska, krém) do 20 
min. 

21,50 € 

Diamantová mikrodermabrázia  
(povrchové čistenie, ošetrenie prístrojom, sérum, očný krém, krém na 
tvár)           

21,90 € 

Masáž tváre a dekoltu (povrchové čistenie, masáž, maska na tvár, maska na 
dekolt, krém) 18,50 € 

Masáž tváre (povrchové čistenie, masáž, maska, krém) 15,20 € 
Mikromasáž očného okolia (povrchové čistenie+krém) 10,30 € 
Jednorázový úkon  2,50€ 

                     
KOZMETICKÁ MANUÁLNA LYMFODRENÁŽ 

15 min 8,30 € 60 min  21,20 € 
30 min  14,30 € 90 min  24,65 € 

(5 min naviac +2,80 €) 
 

MASKY 
Alginátová maska 4,60 € Sérum na tvár 4,- € 
  Sérum na očné okolie 3,75 € 

 
Masáž rúk 4,95 € Parafínový zábal na ruky 6,35 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DEPILÁCIE 

pera 2,90 € stehná 14,50- € 
brada 2,90 € nohy celé 23,- € 
líca 4,-  € predkolenie 12,50 € 
krk 4,-  € bikiny 8,- € 
celá tvár 11,60 € bikiny komplet 15,- € 
podpazušie 8,10 € chrbát (vrchná časť)  12,90 € 
ruky celé 14,20 € chrbát celý 16,00 € 
predlaktie 7,20 € chrbát+ramená 20,00 € 
obočie 4,00 €   

 
 

ODFARBENIE 
horná pera 2,30 € brada+krk 3,60 € 
brada 2,50 € celé ruky 8,50 € 

 

LÍČENIE 

Líčenie denné 13,- €   
Líčenie príležitostné 19,- €    
Konečná úprava po ošetrení – make up 2,95 € 
                                          - make up a líčenie  4,65 € 

 
OŠETRENIE PROFESSIONAL SKIN CARE 
Pleť suchá a citlivá 29,60 € Anti ageing 29,60 € 
Pleť zrelá a dehydrovaná 29,60 € Lifting ošetrenie 30,-  € 
Ošetrenie pleti s rozšírenými žilkami (povrchové čistenie, ľahká masáž, maska, 
krém) 26,00 € 

Pleť mastná a problematická 
(zvýhodnené kompletné ošetrenie zahŕňa: povrchové čistenie, hĺbkové 
čistenie, sérum, 2x maska, sprístroje SCIN SCRUBBER, ozonizér, krém) 

30,- € 

 
PRÍSTROJE 
Scinscruber čistenie  7,90 € Ultrazvuk 1 min 1,10 € 
Tonizácia 6,75 € Ozonizér 2,70 € 
Lifting  6,75 €   
Diamantová mikrodermabrázia 9,90 €  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRÍSTROJOVÉ KÚRY 
Ultrazvuková kúra (i pre problematickú) 
(povrchové čistenie, aktivácia pleti, aplikácia prístroja, ošetrenie pleťovým 
krémom) 

18,30 € 

Odporúčaný počet ošetrení  5x po 5 minút 
Pri piatom ošetrení masáž a maska v hodnote 15,50 € zdarma 

 


