
Cenník kozmetických ošetrení 

 
      ZÁKLADNÉ OŠETRENIA              
 

Kompletné ošetrenie pleti (90 min.)          40€ 

Povrchové čistenie, peeling, naparenie /zmäkčenie, hĺbkové čistenie, sérum, masáž tváre, maska, krém. 
 

Kompletné ošetrenie tváre, krku a dekoltu (120 min.)       47€ 

Povrchové čistenie, peeling, naparenie/zmäkčenie, hĺbkové čistenie, sérum, masáž, maska, krém.  
 

Hĺbkové čistenie pleti (60 min.)           30€  
Povrchové čistenie, peeling, naparenie /zmäkčenie, hĺbkové čistenie, sérum, maska, krém.   
 

Masáž tváre, krku a dekoltu (60 min.)                   28€ 

Povrchové čistenie, peeling, masáž tváre, krku a dekoltu, sérum, maska, záverečný krém. 
 

Mikromasáž očného okolia (30 min.)          18€ 

Povrchové čistenie, relaxačná masáž očného okolia, sérum, záverečný krém.  
 

      INTENZÍVNE OŠETRENIA              
 

EXKLUZÍVNE ANTI – AGING OŠETRENIE (90 min.)        55€ 

Ošetrenie pleti light AHA peelingom, liftingovými produktami z rady DermaBotexin a regeneračným 100%retinolom. 
 

AHA GlycoHYAL OBNOVUJÚCI PEELING (30 min.)        26€ 

Intenzívny peeling s ovocnými kyselinami. 
 

MEZOTERAPIA – hydratácia/vrásky/hyperpigmentácie/celulitída/strie (120 min.)   68€ 

Ošetrenie pleti zamerané na stimuláciu novotvorby kolagénu a hydratáciu pleti. Pridaním špeciálnych sér podľa 
potrieb pleti je navyše možnosť zamerať sa na redukciu vrások, hyperpigmentácií alebo strií. Ošetrenie tváre a krku / 
krku a dekoltu / ošetrenie 1 partie tela so striami. 
 

RETINOLOVÁ KÚRA (90 min.)           45€ 

Regeneračné a relaxačné ošetrenie tváre, krku a dekoltu so 100% čistým vit.A. 
 

HYDRATAČNÉ OŠETRENIE (90 min.)          45€ 

Hydratačné a relaxačné ošetrenie tváre, krku a dekoltu s kyselinou hyaluronovou. 
 

SENZITIVE OŠETRENIE (90 min.)          37€ 

Upokojujúce a relaxačné ošetrenie tváre, krku a dekoltu prípravkami pre citlivý typ pleti. 
 

DECONGENESIA (60 min.)           31€ 

Ošetrenie zamerané na prevenciu a redukciu rozšírených cievok. 
 

LIFTING EXPRES (45 min.)           45€ 

Ošetrenie s ľahkými AHA kyselinami a liftingovými prípravkami pre okamžitý liftingový účinok. 
 
 

      PRÍSTROJOVÉ OŠETRENIA           
 

Rádiofrekvencia základné ošetrenie tváre         22€ 

Rádiofrekvencia základné ošetrenie tváre, krku                         25€ 

Rádiofrekvencia základné ošetrenie tváre, krku, dekoltu      27€ 

Povrchové čistenie pleti, peeling podľa typu pleti, ošetrenie rádiofrekvenciou, krém podľa typu pleti.   

 



Rádiofrekvencia anti-celulitídne ošetrenie (stehná / zadok / brucho)     32€ 

Rádiofrekvencia tváre   - doplatok k ošetreniu      16€ 

Rádiofrekvencia tvár, krk  - doplatok k ošetreniu      17€ 

Rádiofrekvencia tvár, krk, dekolt - doplatok k ošetreniu      19€ 

 

AquaCARE 6in1    - doplatok k ošetreniu        6€ 

Hydraclean      - doplatok k ošetreniu         5€ 

Oxygenoterapia     - doplatok k ošetreniu       14€ 

 

Microdermabrazia tváre            20€ 

Microdermabrazia tvár, krk, dekolt          24€ 

Porvchové čistenie pleti, peeling podľa typu pleti, ošetrenie dermabráziou, krém podľa typu pleti. 

Mikrodermabrazia tváre   - doplatok k ošetreniu     10€ 

Mikrodermabrazia tvár, krk, dekolt  - doplatok k ošetreniu     12€ 

 
 

      DOPLNKOVÉ SLUŽBY            
 

Lash lifting na mihalnice (60 min.)  25€ 

Natočenie vlastných mihalníc.  
 

Laminácia obočia      29€ 
 

Farbenie obočia/farbenie rias   5€    
 

Úprava obočia     5€ 
 

            DEPILÁCIA             

Aplikácia séra     3€  horná pera/brada (5min.)  4€ 

Aplikácia krémovej masky   4€  predkolenie/predlaktie (20min.) 12€ 

Aplikácia alginátovej masky   6€  stehná (20min.)    14€ 

Peeling      5€  celé nohy (30 min.)   22€ 

Aplikácia Beta Peelu    6€  podpazušie/bikiny (20min.)  7€ 

Aplikácia G20     6€  chrbát/hrudník (30min.)   15€ 

 

 



Cenník kozmetických ošetrení 

 
 

      ZÁKLADNÉ OŠETRENIA              
 

CLEASING hĺbkové čistenie pleti (60 min.)         40€ 

Odlíčenie/ povrchové čistenie pleti, peeling podľa typu pleti, zmäkčenie, hĺbkové čistenie, sérum, maska, krém. 
 
 

PURIFYING hĺbkové čistenie pleti (60 min.)         40€ 

Odlíčenie/ povrchové čistenie pleti, peeling podľa typu pleti, zmäkčenie, hĺbkové čistenie, sérum, maska, krém. 
 
 
 

      INTENZÍVNE OŠETRENIA              
 
 

V ošetreniach je zahrnuté odlíčenie/ povrchové čistenie pleti, peeling podľa typu pleti, sérum, masáž tváre, krku a 

dekoltu, maska, krém.  
 

RESURFACE Intenzívny peeling s ovocnými kyselinami (45 min.)     36€ 

Rejuvenizácia pleti, viditeľne redukuje vrásky, tmavé škvrny, póry, jazvy 
 

MOISTURISING (80 min.)            49€ 
hydratačné ošetrenie tváre, krku a dekoltu 
 

SOOTHING (80 min.)            45€ 
ošetrenie precitlivenej pleti 
 

SKIN MAP (80 min.)            55€ 
špecifické a cielené ošetrenie prispôsobené pre každého klienta 
 

FILLIFT (80 min.)             79€ 
remodelačné a liftingové ošetrenie 
 

ICON TIME (90 min.)            53€ 
vyplňujúce anti-age ošetrenie (pleť 30+) 
 

ICON TIME (90 min.)            58€ 
vyplňujúce anti-age ošetrenie (pleť 40+) 
 

ICON TIME (90 min.)            63€ 
vyplňujúce anti-age ošetrenie (pleť 50+) 
 

WHITELIGHT (60 min.)            49€ 
rozjasňujúce ošetrenie 
 

WHITELIGHT (80 min.)            59€ 
ošetrenie proti pigmentovým škvrnám 
 

WHITELIGHT (90 min.)            69€ 
anti-age ošetrenie aj proti pigmentovým škvrnám 
 

 
doplatok za hĺbkové čistenie k intenzívnemu ošetreniu       10€ 

 


