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MICROBLADING/SHADING 
2990 KČ 
KOREKCE DO 6 TÝDNŮ ZDARMA

Vlásková metoda tetování
obočí, která vypadá
přirozeně, vydrží na suché
kůži cca 2 roky. Pigment
nečervená ani nešedne.

Pigmenty bez těžkých kovů
a niklu. Vše od PhiBrows
Academy. LAMINACE + BARVENÍ

HENNOU / POUZE
BARVENÍ BIOHENNOU 
550 KČ AKCE 5 + 1 ZDARMA /
350 KČ

Krásně výtvarované
obočí, nabarvené
Biohennou a laminace
od Thaya, která vydrží
celý jeden měsíc
udržet obočí na svém
místě.

Lze samostatně nebo
přidat k proceduře.



LIFTING PÉČE 
890 KČ / 990 KČ
POUZE S ULTRAZVUKEM/PLUS
RADIOFREKVENCE

Lifting péče se používá
na všechny typy pleti,
hlavně tam kde je
žádoucí vypínací efekt. 
Obnovuje elasticitu a
hloubkově zlepšuje
kvalitu pleti, je zvláště
účinný na 

pleti vykazující známky
stárnutí, slouží jako
koktejl pro okamžitou 

krásu. Aktivní látky -

DMAE,  Extrakt z
nannochloropsis
oculata, Komplex
ovocných kyselin aha
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ANTI AGE PÉČE
890 KČ / 990 KČ
POUZE S ULTRAZVUKEM/PLUS
RADIOFREKVENCE

Antiage kůra se používá na
všechny typy pleti,
stárnoucí, suchou a
dehydrovanou či ochablou.

Aktivuji buněčnou
renovační fázi a potlačuji
stárnutí kůže. Výživné
koncentrované sérum,

které svými aktivními
složkami má jedinečnou 

schopnost stimulovat
buněčný metabolismus a
okysličovat pleť. Aktivní
látky - Enzym
sacharomices cerevisiae,

proteiny z hedvábí,
ceramidy, vitamín A, E a C 
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OXY TOP PÉČE
1190 KČ / 1390 KČ
ULTRAZVUKEM/DERMAPENEM JEHLIČKY

Patentovaný systém
Oxyceutical dokáže
nastartovat buněčnou
energii a přirozený proces
obnovy kůže díky molekule
biodisponibilního kyslíku.  

Kyslík má schopnost
prostoupit buněčnými
membránami, rozptýlit se
ve vnitrobuněčné tekutině
a aktivovat
mytochondrální dýchací
řetězec, který
zvýší disponibilní energii
buněk.

Ošetření nabušené
aktivními látkami. 
Aplikace utrazvukem nebo
pro dlouhodobější účinky
dermapenem. Pro trvalejší
účinky doporučuji
podstoupit 4 procedury. 

TERAPIE KYSELINOU
HYALURONOVOU
990 KČ / 1190 KČ
ULTRAZVUKEM/DERMAPENEM
JEHLIČKY 

Kyselina hyaluronová
podporuje tvorbu
kolagenu, koriguje
jizvy, urychluje
regeneraci kůže,

stimuluje hojení,
vyživuje kůži, má
protizánětlivý účinek.

Po ošetření neinvazivní
mezoterapií vydrží v
kůži dodaná kyselina
hyaluronová jeden
týden (přirozeně se
rozpadne během 10
dní). Po ošetření
pomocí dermapenu
zůstává v kůži další 4
týdny.
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KYSELINA HYALURONOVÁ
DO RTŮ 
400 KČ K TERAPII S DERMAPENEM

Kyselina hyaluronová
podporuje tvorbu
kolagenu, koriguje jizvy,

urychluje regeneraci
kůže, stimuluje hojení,
vyživuje kůži, má
protizánětlivý účinek.

Po ošetření neinvazivní
mezoterapií vydrží v kůži
dodaná kyselina
hyaluronová jeden týden
(přirozeně se rozpadne
během 10 dní).
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PÉČE PRO MUŽE
890 KČ / 990 KČ
POUZE S ULTRAZVUKEM/PLUS
RADIOFREKVENCE

Antiage/lifting kůra, dle
typu pleti. 
Lze použít na všechny typy
pleti, stárnoucí, suchou a
dehydrovanou či ochablou.

Aktivuji buněčnou
renovační fázi a potlačuji
stárnutí kůže. Stimuluji
přirozený metabolický
proces kůže, kde se
zlepšuje její odolnost proti
všem vlivům. Aktivní latky -

ozinidy, kyselina
hyaluronová, kyselina alfa-

lipoová, retinol a mnoho
dalšího. 
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PÉČE O
PROBLEMATICKOU PLEŤ
(NAPŘ.AKNÉ, PIGMENT.SKVRNY APOD.)

990 KČ 

Čištění ultrazvukovou
špachtli, enzymatický
peeling, anti akné/ 

hydratace/depigmenta
ční sérum, silver gel s
koloidním stříbrem, 

maska, krém. Séra
vždy volím dle potřeby
klienta a jeho
problémům s pletí.

2021 05/06

ZÁKLADNÍ PÉČE O PLEŤ
690 KČ

Masky a séra volím dle
potřeb klienta. Čištění
ruční a ultrazvukovou
špachtlí, peeling, masáž,

maska, vše co k základní
péči patří. Za odstranění
mílií neúčtuji žádný
příplatek. Barvení  a
úprava obočí refectocilem
a depilace kolem rtů + 150
Kč 
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RADIOFREKVENCE
100 KČ JEDNO OŠETŘENÍ AKCE 5 + 1
ZDARMA

Obličejová radiofrekvence
je vhodná pro všechny, kdo
chtějí redukovat vrásky a
vypnout pleť. 
Chodí na ni zejména klienti
s ochablou pokožkou
obličeje, krku a dekoltu.

Radiofrekvence působí do
hloubky podkoží a
stimuluje smršťování
kolagenu, stimuluje
vylučování nového
kolagenu a zpevňuje
pokožku, odstraňuje či
redukuje vrásky a obnovuje
pružnost a lesk pokožky.

Vlastním přístroj s
výkonnou RF s vynikajícími
výsledky.

Proceduru lze podstoupit
pouze k další proceduře.
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DEPILACE KOLEM RTŮ /
TVÁŘE / ÚPRAVA OBOČÍ
150 KČ

Pro depilaci chloupků
kolem rtů případně i jiných
partií obličeje jsem si
vybrala to nejlepší na trhu
a to je australský vosk
Lycon, který vezme
chloupky už od 0,1 mm.  

Depilace lze provádět u
všech ošetření kromě
ošetření, kde je použit
dermapen/jehličkování. 
Ošetření je pouze v rámci
jiné procedury.


