Ceník kosmetických služeb 2019

kosmetické studio DETAIL
DOLENSKÁ ADÉLA
+420 736 760 143
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web
: kosmetické studio DETAIL
facebook : https://www.facebook.com/kosmetikadolenska/
yelp
:

Do

len

kosmetické kúry slouží pro viditelnější delší efekt na ošetřované partii až 6 měsíců
Kosmetické kúry jsou placeny jednorázově předem.
Kúry jsou prováděny v rozmezí 3-7-10- dnů
Pokud se nedostavíte na proceduru bez předešlé min. 1 den předem omluvy- procedura propadá .
Nebo možnost zaplatiti 50% z každé neomluvené procedury z níž jste se neomluvili a nedorazili
a proceduru dochodit.

éla

možnost zakoupení dárkových voucherů - na jakékoli km ošetření a produkty na domácí péči v
libovolné vaší hodnotě min 100,hodnota voucheru 30.000,- a více se dle domluvy prodlužuje individuálně

Ad

-ošetření je vždy na +1,5 h
spíše 2h někdy až 3 h ceny od 595,- -4.242,-ošetření trapéz a dekoltu +250,- k ceně - vyjimka pokud je ošetření 1.600,- ošetření dekoltu je
zdarma ( nevztahuje se na přistrojové ošetření a chemické peelingy) další akce se nedají načítat.

L

-přesah 2 h oš si účtuji +200,- - 250,- k ceně
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-konzultace odborná 300,- ) pokud ten den zakoupíte nebo jdete na odborné ošetření, částka se
odečítá od ceny ošetření

io

-na vaše vyžádání =doporučení domácí péče 300,- ( při zakoupení domácí péče u nás se tato
částka odečítá )
-1)při neomluvení a nedostavení se na ošetření, si účtuji z následujícího aktuálního ošetření až
50% z ceny
2)při zrušení ošetření v daný moment si účtuji až 30%
bod 1)2) platí při 1x návštěvě ve studiu, chronické zapomínání, neustálé přesouvání a rušení
termínů

ud

- víkendové ošetření 250,-/ h , k ceně ošetření

150,- / h , k ceně ošetření
BEZ PŘÍPLATKU , k ceně ošetření

St

2 osoby
3 a více

!!!!! můžete si nás objedat na vaše večírky, eventy, firemní akce, přehlídky, soukromé akce - cena
dohodou !!!!!
přijímáme pouze telefonické objednávky nebo mailem.
SKRYTÁ TELEFONÍ ČÍSLA !!!!! NEZVEDÁME !!!!
objednávky provádíme pouze jen PO-PA.
Jinak kdyžtak pište SMS během víkendu, pro urgentní objednávku.
FACEBOOK :studio Detail Dolenská napište nám referenci na naše služby
- novinky
- express objednávky -rozpis volných míst ( rezervace
pouze telefonicky)
DůLEŽITÉ :
PLATBY POUZE KEŠ ! BANKOMAT najdete kousek od nás u ALBERTA

MEZOSYSTEM
španělská dermokosmetika

rozmezí 825,— 2.500,-

1.600,1.400,-( kúra 2x
1.300,- ( kúra 3x
1.100,-( kúra 6x

len

po
oš)
po
oš)
po
oš)

Do

vitamin C 20%
projasnění, okysličení,
obnova vlastního kolagenu

2.500,-

éla

specific chemický peeling MELANO OUT
pigmentové skvrny

sk
á

chemické peelingy dle
1.240,-1800,druhu chemického peelingu
obličej - tělo - kdekoli je
300,- - dle
potřeba
rozsahu
zarůstání chloupků
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L

Ad

chem peeling( různé druhy )
7.000.- 1 h
celého těla ( c ruce, nohy,
balíčky oš, co oš navíc
záda, bricho , dekolt, krk
-6% z ceny
obličej)
anti age, omlazení,
( pigmenty, pevnost,vrásky,
odstranění staré pokožky) a
krém

SKEYNDOR
španělská pěstící
kosmetika

825,-

ud

io

CLEAR BALANCE
akné, mastná pleť

rozmezí 825,- -4.131,-

St

POWER HYALURONIC
hluboká hydratace/
regenerace výplň
jemných vrásek

DERMOPEEL
obnova pleti pomocí
tří peelingů

1.225,AQUATHERM
po 1.125,-( kúra 2x oš) - hluboká hydatace
po 1.025,- ( kúra 3xoš)
po 925,- ( kúra 6x oš)

1.386,po 1.200,- (kúra 2x
oš)
po 1.136,- (kúra 3x
oš)
po 1.000,- ( kúra 6x
oš)
1.122,po 1.022 ( kúra 2x
oš)
po
922,- ( kúra 3x/
2x oš)

POWER HYALURONIC
oční okolí vrásky,
povadlost-,,-

825,-

ETERNAL
kmenové buňky, průnik
do nejhlubších vrstev pl

1.743,po 1.634,- ( kúra 3x
oš)
po 1.500,- ( kúra 5x
oš)

CLEAR BALANCE
akné, mastná pleť

825,-

POWER C+
projasnění, aktivace
kolagenu, elastinu,
sjednoceni pleti

1.384,po 1.200,- (kúra 2x
oš)
po 1.100,- ( kúra 3x
oš)
po
926,- ( kúra 6x
oš)

POWER RETINOL
vit A, obnova pleti,
jizvy, akne , pigmenty,
povadlost, vrásky

1.600,po 1.500,-( kúra 2x oš)
po 1.300,- ( kúra 3x-5x
oš)
1.090,-

2.046,po 1.746,- ( kúra 3x
oš)
po 1.546- ( kúra 4x
oš)

GLOBAL LIFT
celkový lifting pleti a
krku
látka textura ProGEN-in

2.046,po 1.746,- ( kúra 3x
oš)
po 1.556,- ( kúra 4x
oš)

TIMELEST PRODIGY
25 aktivních čistých
látek, který se dostávaj
do jádra buněk a
zastavují proces stárnutí

po
po
oš)
po
oš)

Do

len

sk
á

POWER OXYGEN
okysličení, proti černým
tečkám, oživení pl.

CORRECTIVE
vyhlazení mimických
vrásek, zabraňují vzniku
nových

éla

950,-

L

PUREXPERT
akné, mastná pleť- snížení
redukce mazu

1.200,1.050,- ( kúra 3x

TIMEXPERT WHITE
projasnění, zesvětlení pl,
po
minimalizace pórů, anti-age oš)
po
oš)

2.233,1.500,- (kúra 3x

ud

io
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ROYAL JELLY
okysličující anti-age
po
ošetření, projasnění , výživa oš)

St

HYDRACURE
pro hyperdehydratovanou
pleť
chladné- větrné klimapřímé slunce

TIMEXPERT LIFT ( in )
pro objem pleti, oxidační
stres- pvadlost pleti,
hloubková hydratace ,
zpevnění pleti

2.131,- ( kúra 4x

rozmezí 999,- - 4.247,-

Ad

GERMAINE DE
CAPUCCINI
pěstící španělská
kosmetika

4.131
3.131,- ( kúra 3x

1.401,- ( kúra 4x

999,-

2.500,2.300,- ( kúra 2x
oš )

TIMEXPERT RIDES
2.232,vyhlazení kožního reliéfu po 1.700 ( kúra 2x
( vrásky , póry) pružnost oš)
hydratace
TIMEXPERT RIDES XCEL
zralá pleť , vrásky, výplň
hlubokýcg vrásek, velmi
silné ošetření

3.000,po 2.600- ( kúra 2x
oš)
po 2.200,- ( kúra 3x
oš)

TIMEXPERT C+ A.C.E
unevená pleť bez jasu ,
póry, zašedlost,
hydratace , jemné
vrásky

1.607,po 1.359,- ( kúra po
3x oš)

EXCEL THERAPY 02
anti age , prokysličení
pleti, rychlejší
regenerace, pory ,
jemné vrásky
pro lidi v kanceláři, ve
městech

2.100,po 1.800,- ( kúra 2x
oš)

TIMEXPERT SRNS
zralá povadlá pleť, silná
hydratace , velké
povzbuzení pleti

2.171,po 2.100,- ( kúra po
2x oš)

4.247,-

1.156,1.050,- ( kúra 3x

FOR MEN
ošetření pro pány

OPTION
základní ošetření po
mastné, dehydratované,
povadlé pleti
různý výběr základních
ošetření

1.200,po 1.097 ( kúra po
3x )

len

oš)

2.461,po 2.000 ( kúra po
3x )
po 1.900,- ( kúra po
6x )

sk
á

oš

SYNERGYAGE
ošetření na prahu
medicíny -vysoká
koncentrace látek
špičkové kvality
hluboké vrásky ,
pigmenty, regenerace
akné

1.330,1.080,- ( kúra 3x

Do

SO DELICATE
zjemnující antioxidační
účinky, hluboká hydratace ,
klidní svědění ,
začervenání, napnutí,
okamžitý pocit úlevy

provádím pouze při
zakoupení 4x ošetření
=16.988,-

éla

EXCEL THERAPY
PREMIER
premiérový luxusní ošetření
prodlužuje mladistvý
vzhled, aktivace syntézy
kolagenu, prodlužuje
životnost buňěk, vyhladí,
vyživý, pružnější a
zregenerovanější

oš )

rozmezí 595,- - 1.500,-
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AINHOA
španělská pěstící , přírodní
kosmetika z mrtvého moře

L

Ad

hydrate , detoxikace ,
remodel ace obličeje

833,-

MULTIVIT
multivitamínové ošetření
projasnění, vrasky,
objedm

900,-

PURITY
mazoregulační, hojivé
ošetření, analgetické
účinky

1.066,-

St

ud

io

HYALURONIC
dlouhodobé hydrataní
účinky, na suchou až
smíšenou ple’t matuje,
omezuje sekreci mazu
udržuje hydrataci v pl ,
zabranuje olupování pl,
klidnící a a ntioxidační
učinky
COLLAGEN
pro pevnost a objem pl

1.390,999,- ( kúra 5x
oš )

OLIVE
anti-age ošetření,
hydratace , detoxikace

708,-

SENSKIN S AZULENEM
hypersensitivní ošetření,
regenerace, posílení
žilek, hydratace

861,-

WHITESS
projasňující ošetření, akne ,
vrasky, pigmenty, jizvy, anti
age

861,-

OXYGEN
okysličující ošetření ,
hydratace

595,-

LUXEs výtažkem kaviáru
anti age , hydratace

833,-

LUXE GOLD
výtažek z kaviáru, anti
age, hydratace, povadla
pleť

1.500,po 1.150 ,-( kúra 3x
oš)
po
933 ,- (kúra 5x
oš )

rozmezí 1.477,— 2.634,-

sk
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CASMARA
španělské hi-tech speciální
masky, silné koncentarce ,
pěstící kosmetika

len

aplikace alginátových
masek
+ 480,- k oš

2020 černá- zpevňující

+ 478,-

2045 novanew-zpevnující
hydratační

+ 505,-

2060 re6stence liftingová

+ 573,-

2050 zelený čaj antioxidační

+ 590,-

2025 okysličující

+ 477,-

2030 vitamínová, stimulační

+ 492,-

2040 klidnící

+ 492,-

2075 škořicová

+ 610,-

REGENERÍN
regenerate lifting,
hydratace

éla

Ad

L

+ 543,-

2080 zlatá maskarevitalizační zpevnující

+ 634,-

2.237,2.000 ( kúra 2x oš)

GOJI
lifting, antioxidant

po

2.451,1.603 ( kúra 2x oš )

PURIFING
pory, akné, záněty, jizvy

2.406,po 1.735 ,- ( kúra 2x
oš)

po

2.451,2.000 ( kúra 2x oš)

INTENSIVE Q10
regenerace

2.610,po 1.748,- ( kúra 2x
oš )

ICON TIME
péče pro zralou pleť

2.625,po 1.995,- ( kúra 2x
oš )
zkrácená verze 1.995,1x oš

po
oš)

2.237,2.000,- ( kúra 2x

ud

io

AGE DEFENCE
epigenetic ošetření

2070 Goji

po
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OCEAN MIRACLE
hydratace lifting

Do

2055 regenerační

St

SKIN SENSATION
2.382,luxusní ošetření s 24 karát
po 1.588,- ( kúra 2x
zlatou maskou ( hydratace , oš )
lifting, zpevnění )

DIEGO DALLA PALMA
přírodní italská kosmetika
bez parabenů, vosků,
minerálních olejů, obsahují
nejčisčí exkluzivní látky
dlouhodobé výsledky
HYDRATACE PRO
SUCHOU PL.
vyplněná hydratovaná pleť

rozmezí 804,- - 3.660,-

1.299,-

1.400- 1.600,dle použitých aktivních
látek
po 1.200-1.400 ( kúra
2x oš )

2.562,2.062,- ( kúra 3x
1.708,-( kúra 6x

AQUA+
hydratační ošetření

sk
á

PAMPELIŠKA
okamžitá regenerace ,
hydratace , detoxikace
a sjednocení pleti

Ad

po
oš )

1.008,856,- ( kúra 2x

PURA+
obnovuje čistotu a PH

1.067,po 801,- ( kúra 2x

VITA +
vitality a výživa

1.242,1.100,- ( kúra 2x

DE-SENSE
hypersensitivní pleť,
zpevnění

1.522,po 1.322,- ( kúra 2x
oš )

LIFTING CODE
výplňové liftingové
ošetření

2.236,po 2.036,- ( kúra 2x
oš)

ošetření OČNÍ OKOLÍ a
nosoretky
kmenové buňky, caviar,
retinol
vrásky, kruhy, otoky

po
oš)
po
oš)

oš )

io

ud

St

DE-OX EVOLUTION
ochrana pleti před oxydací
a glykací

po
oš)

2.022,po 1.822,- (kúra 2x
oš)

1.067,po 801,- ( kúra 2x
oš )
po
oš)

1.128,846,- (kúra 2x

po 1.600,- ( kúra 6x
oš )

AGE BEAUTY
globální omlazení pleti

2.500
po 2.100,- (kúra 2x
oš)

ALISSA BEAUTÉ
Přírodní italská kosmetika

1.056,-

rozmezí 820,—2.500,-

DOLCE+
citlivá pleť, hydratace

NATURBALANCE
vitamínové, mineralizační a
okysličující ošetření

804,-

len

1.500,- ( kúra 5x
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BIOLINE
Přírodní italská kosmetika,
jenž obsahuje ty nejčisčí
látky spracované
nanotechnologicky
dlouhodobé vvýsledky

po
oš)
po
oš )

ECHYNACEA
okysličení buňek
zpomalení procesu
stárnutí, póry, vyživa ,
hydratace

L

WHITE LIGHT
vybělující péče, proti
pigmentovým skvrnám,
sjednocení pleti a svěží
vzhled, proti vráskám

2.235,2.000,- ( kúra 3x

3.660.po 2.838,- ( kúra 3x
oš)
po 2.500,- ( kúra 6x
oš)

Do

YOUTH VENOM
ošetření na mimické vrásky, po
minimalizuje vrásky
oš )
po
oš )

V-LIFTING
zralá pleť , silný
liftingový efekt,
remodelace kontur

éla

PURIFYING
zamezení rozmnožování
bakterií, čistí komedony,
menší póry

rozmezí
714,- - 950,exclusive 1.136- 1.500,-

820,720,- ( kúra 3x
680,- ( kúra 6x

723,- krémová
maska
po 623,- (kúra 2x oš)
1.230,- liftingová
maska
999,- (kúra 2x oš)

ARGÁN
zjemnění pleti, stahuje póry,
vhodný i na zimní období,
oš)
zjemnuje vrásky
oš)

850,750,- ( kúra 2x

ENERGY LIFE
zralá, uneven pleť, známky
akne

850,750,- ( kúra 2x
oš)

Ad

651,- (kúra žx oš)

L

950,850,- ( kúra 2x
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LIFT AGE - LUX
silly regenerace, komplex
vytamínů, okročilejší
známky stárnutí

oš)

771,- ( kúra 6x
ošetření )

WHITENING
jizvy, zbytnělá pokožka,
póry, akné, projasnění,

VITALITY
silně antioxidační ,
hydratace, projasnění

ANTI-AGEING
pokes oestrogen,
unavená, povadlá pleť,
hydratuje zlepšuje
pružnost

éla

651,- ( kúra 6x

PURE SKIN
proti acne, silný
antibakteriální účinek,
vyvažuje ph a proliferaci
bakteriální flóry

1.136,950,- (kúra 2x oš )
853,- (kúra 6x oš )

900,po 816,- (kúra 2x oš)

714,-krémová
maska
1.312,- alginátová
maska

sk
á

oš)

AQUA SENCE
celoroční oš, obnovuje
hydrolipidickou vrstvu
pleti, zjemňuje vrásky,
vyplňuje pleť, zlepšení
elasticity

len

DERMA SENSITIVE
potlačení množení bakterií
na pleti, detoxikace ,
vyživuje , regeneruje, na
extrémě citlivou pleť

808,hgpo 608,- (kúra 2x

Do

HYDRA
okysličující , hydratační
ošetření, zjemnuje hloubku
vrásek

PLATINUM
pro matnou, unavenou,
nesjednocenou plet s
pórt a viditelnými
vráskami

850,714,- ( kúra 2x
oš )
po 606,- ( kúra
6x oš )
850,- crémová
maska
714,- kúra 2x oš
1.500,- alginátová
maska
1.300,- 2x kúra
850,750,- (kúra 2x
oš)
656,- ( kúra 6x
oš)

OČNÍ PÉČE
vrásky, kruhy, váčky

644,544,- ( kúra 3x
oš)
498,- ( kúra 6x

io

oš)
1.590,-

St

ud

COLAGENOVÝ PLÁT
lifting, revitalizace,
zkutnění, vyhlazení vrásek

GERnetic
francouzská, přírodní
homeopatická
buněčná výživa

rozmezí 650,-1.200,-

AKNETICKÁ PLE’T
( regenerace, výživa,
hydratace, potlační zánětů,
redukce jizev ) + laser
ANTI- AGE
výživa, regenerace,
zhutnění pleti,

650,- ( 45 min )

1.200,1.100,- ( kúra 3x
oš )
950,- ( kúra 5x-6x
oš)

HYDRATACE
regenerace
hydolipidické vrstvy
pleti ( udržení hydratace
), výživa , regenerace
CITLIVÁ PLEŤ
zjemnění, hydratace,
buňěčná výživa

900,-

1.100,999,- (kúra
2x oš)

AINHOA, ALISSA
BEAUTE

GERnetic, BIOLINE,
MCCM,Diego,
Casmara, Germain

sk
á

express ošetření do 1 h šokové ošetření

300-350,-

350,—480,-

masáž obličeje

300-500,-

350,-800,-

masáž obličej a dekolt

400-600,-

len

masáž dekoltu

600,—

200-390,-

aplikace masek alginátové
obličej a krk

400,-

aplikace masek napuštěná
textílie

300,-

400,-700,450,-600,-

Ad

modelace obočí

300,-

150,- ( víc jak
3 položky cena 80,-)

barvení obočí

150,- ( víc
jak 3 položky cena 80,-)

DE
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L

barvení řas

milie

400-800,-

éla

aplikace masek krémové
obličej , krk

Do

1280,-

150,-300,-

regenerace čerstvých jizev,
opary

450,- 30-45

min

ud

io

OŠETŘENÍ RUKOU
regenerace,popraskaná
kůže, záděry, mozoli
peeling , masáž, maska/
paraﬃn

250,-

St

-bělení pigmentových skvrn
400,—1.300,/ omlazení rukou 1h
rejuvenace
možnost sestavit výhodný
( chemické peelingy,
balíček
maska, krém)

DEPILACE

množstevní slevy:
co položka -3% z ceny

IPL

KLASICKÝ DEPILAČNÍ
VOSK

CUKROVÁ
PASTA

EPIL OFF
PROGRESIVNÍ
METODA

srůst obočí
80,-

40,-

110,-

110,-

horní ret
300,-

80,-

120,-

300,-

150,-

300,-

brada i s krkem
300,-

150,-

180,-

300,-

bradavky
x

40-80,-

90,-

120,-

hruď
300-500,-

150-300,300-450,300,50,-100,150,-

celé paže ( i hřbet ruky
800,s kloubky

600,-

ruce k lokti / paže
400,-

300,-

Ad
150-200,-

ud

700,-

800,-

400,-

450,-

300,-

200-300,-

300,—350,470,-

x

900—
1.500,pravidelně po 6 týdnech

1.500,pravidelně po 6x
týdnech

800-1.300,1.300,-

vnitřní stehna
300-600,-

300-500,-

celá stehna
550-750,-

180-350,-

St

450,-

450-600,-

io

muži / ženy

300,-

350,-450,-

L

třísla dle tang ( vykrojené )
250,-

70-120,-

300-400,-

80-150,-

DE
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krk
300,-

400,-

60-120,-

éla

podpaží
300,-

třísla ( podél klasického
300-400,střihu kalhotek )

350,-

Do

pupík ( s pěšinkou )
100-200,-

brazilská
x

450,-600,-

len

ramena
400-450,-

600,-

sk
á

tváře celé ( i pejzy )
600,-

400-550,-

300-600.450-700,-

350,-500,-

lýtka
400,-

300,-

celé nohy
950,-1.700,-

700,-

lopatky
300-600,-

300,-

400,900,—

450-500,900,—1.650,-

1.600
400-450,350,-400,-

1/2 zad
300-600,-

200-400,-

celá záda
600,-1.300,-

400-800,-

zadek
550-650,-

200-300,-

400-800

400-850,800-1.650,-

800-1.600,450-500,-

650,-700,-

depilace nosních dírek

80,—
110,-

depilace uší / nosu
80,-

15,-40,-

40-80,-

80,-

2.500,-

3.000,-

3.600,-

MAKE UP

DIOR, LANCOME,

ARDECO

mix

večerní ,
slavnostní

80,-150,-

350,-

350,-450,-

600,-800,-

Ad

1.000,+ 320,-

DE
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I
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festivalové,
kreativní dospělé/ děti
350-450,-

1.600,+320,-

450-600,-

éla

800,+ 320,( viz

150-250,-

Do

denní

svatební
na místě
svatebčani
slavnostní )

len

LÍČENÍ
STUDIO

sk
á

celé tělo
1.9003.000,př( c.ruce, nohy, brazilka)může být více položek

OŠETŘENÍ ŘAS a OBOČÍ

io

trvalá řas 45min
330,do 3x týdnů oživení
250,-

lifting řas 45min 590,do 3 týdnů oživení 390,BOTOX řas
+ 250,k ceně
80,+ barvení řas

barvení obočí henou
200,(probarvení chloupků
a kůže)
drží 3-týdny - měsíc

oživení do 3x týdnů
680,-

St

ud

AKCE 2 os najednou - 15%
z jednotné ceny
AKCE 2 os najednou
-15% z jednotné ceny

LAMINACE obočí
NOVINKA 880,( úprava obočí,
laminace, zarovnání
obočí)( afixování tvaru )

TĚLOVÉ OŠETŘENÍ
aromatická masáž klasická
( uvolnění problémových
partií)

25 min

490,-

reflexní masáž plosky
nohou
( uvolnění pohybové
soustavy)

20 min

470,-

aromatic masáž klasická
(šíje, záda, nohy, ruce)

50 min

950,-

čokoládová masáž detoxikační se zábalem
( masáž záda, nohy,
ruce )

50 min

880,-

25 min

490,-

vitamínový zábal body
cream A.C.E lifting

20 min

1.240,-

program proti
ceulitidě( kartáčování,
zahřívací bahení zábal,
jemná masáž)

40 min

550,-

baňkování, baňkovací
masáž, vakuová masáž
( detoxikace, uvolnění
svalů)

40 min záda 1.590,90 min tělo 2.000,-

zábal mořskou řasoui
( detoxikace a lifting)

20 min

700,-

bahení detoxikační
peeling
( sůl, olej, bahno)

25 min

650,-

Ad
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Přístrojové oštření
biostimulační laser
250,jednotlivé laserování
100.(masek, sér,,,)

20 min

sk
á

detoxikační medová masáž
(záda , body)

omlazující peelingová
masáž ( před doolenou
pro lepší opálení,
revitalizace pokožky)
( olejový peeling s
možskou solí: záda ,
ruce, nohy, břicho,
dekolt)

len

1.450,-

Do

75 min

éla

aromatic masáž klasická
( šíje, záda, nohy, ruce,
hlava)

+

galvanická žehlička
650,-

ud

io

mezoterapie
950-2.900,MIKRONEEDELING :

St

omlazení hřbetu rukou
950,-1.200,krk
2.200,dekolt
2.500,obličej a krk
4.400,obličej krk a dekolt
6.900,2x oš po
3.100,mikroneedeling a chem p
k ceně
+500,-

Přístrojová mezoterapie:
TRANSTUTANICA:
rozsah
1.200-2.500,dekolt
obl.cen
obličejové :

tělové:
50% z redukce strií, jizev 900,-1.300,
( dle rozsahu )
odvodnění/ modelace
tkáně

hydratace
1.200,anti-age
1.600,výplň k. hyaluronové
2.500,depigmentační ošetření
1.700,-

800,-1.700,anticeulitidní ošetření
1.500,
—2.100,zpevnění poprsí
1.300-1.600,více na vyžádání

více na vyžádání

490,-

biolampa
250,( chronické migrény,
ucpané dutiny)

sk
á

ultrazvukové ošetření
+150
každé zapracování látek
termorukavice
+250,najdete na web stránkách
odkaz- MARETY.CZ
informace a aktualní
ceny

- výhrada -pro
objednání, si beru 50%
zálohu předem. Záloha
je při zrušení 3 dnů
předem nevratná

novinka
FOKUSOVANÝ
ULTRAZVUK

-odstranení povadlost
pleti, redukce vrásek

-čelo oči a oční okolí,
nosoretka
3.900,-tváře, horní ret, spodní
kontury

Do

éla
L

Ad
St

ud

io

TRIPOLÁRNÍ
RADIOFREKVENČNÍ
LIFTING

6.900,ultrazvuk +termage
obličej krk a dekolt
10.900,-

-zastaví proces stártutí až oční ošetření
o 10 let
3.899,obličej
4.999,oči, podbradek , krk,
dekolt 4.999,-

DE
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I

TERMAGE ULTRA

len

Přístrojové ošetření
MARETY

- celkové omlazení

lifting obličeje
1.400,lifting hřbetu rukou
1.100,lifting krku a dekoltu
1.800,lifting obličej krk, dekolt
2.000,-

-trvalé odstranění
chloupků

horn ret a brada( špička)
1.300,podpaží a třísla
1.900,podpaží třísla a brazilka
2.900,celé nohy ( lýtka a
stehna ) 4.900,horní ret
500,brada špička
1.000,brada a podbradek
1.500,podpaží
1.300,třísla /bikini
1.500,brazilka včetně třísel
2.500,předloktí
2.700,celé ruce
3.600,Lýtka
3.400,cell záda
3.900,-

LASEROVÁ LIPOLÝZA

-hubnutí - HIT léta 2018

1x oš
1.590,6x oš (ne 9.540,-) nyní
6.678,10x (ne 15.900,-) nyní
7.950,lent balíček 8 oš
8.960,-

OŠETŘENÍ AKNÉ IPL

- výrazné zlepšení pleti

ošetření obličeje
1.800,dekolt
1.900,obličej a dekolt
2.600,ošetření ramen
2.100,cell záda
3.590,-

- omlazení pleti, pulzním
světlem

1x ošetření
2.390,3x ošetření
5.900,5x ošetření
9.400,fotoomlazení, akne,
zesvětlení pigmentů
2.134,balíček 3x ošetření
5.900,-

St

ud

io
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Ad

éla

Do

len

sk
á

TRVALÁ EPILACE IPL

FOTOREJUVENACE

šetrné, a viditelné
zlepšení

pigmentové skvrny do
10 impulzů
1.000,pigmentové skvrny do
20 impulzů 1.900,zesvětlení, pigmentace,
akné 2.134,3v1 ( 3 ošetření během
návštěvy)
5.900,-

RADIOFREKVENČNÍ
REDUKCE CEULITIDY A
OCHABLÉ POKOŽKY

bezbolestná liposukce

45 min 1x oš
1.200,45min 4x oš
4.000,60min 1x oš
1.600,60 min 4x oš
5.000,-

THERMAL CONTOURINFRATERAPIE

účinná proti ceulitidě

St

bělení zubů

len

Do

40 min 1x
490,40 min 6x
2.490,40 min 10x
3.490,1x ošetření
+ zábal proti ceultidě
550,6x oš.+ zábal -,,2.490,10x oš + zábal-,,4.090,-

éla
Ad
L
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PŘÍSTROJOVÁ
LYNFODRENÁŽ

sk
á

ODSTRANÉNÍ
PIGMENTOVÝCH SKVRN

zlepšení fnce.lynfatického 40 min oš 1x
system a průtoku Lymfy
340,40 min oš 10X
3.100,50 min oš 1X
390,50min oš 10X
3.100,bylo 2.400,- nyní
1.440,-

