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Nabídka kosmetických procedur 

 
Základní ošetření (60 minut) 

Relaxace – čištění pleti (ultrazvuk), masáž, maska 650,- Kč 

Regenerace – peeling, čištění pleti (ultrazvuk), masáž, sérum + maska 750,- Kč 

  

Express ošetření (30 - 45 minut) 

Sleva:  3 ošetření = 2 x 100% + 1 x 50% z nejnižší ceny 

Hyaluron – s kyselinou hyaluronovou (očištění pleti, pleťová maska s HA, hydratační krém) 500,- Kč 

Kolagen – s kolagenovou maskou (očištění pleti, pleťová maska s kolagenem, výživný krém) 550,- Kč 

Příplatek k ceně za  

 + čištění pleti a zapracování ampule (sérum) ultrazvukem + 150,- Kč 

  

Speciální ošetření (60 - 75 minut) 

Sleva:  3 ošetření = 2 x 100% + 1 x 50% z nejnižší ceny 

Hydratace pleti  

Hydroptimal – hydratační ošetření GdC (peeling, čištění pleti (ultrazvuk), masáž, sérum + maska) 860,- Kč 

Roller Microneedling – ošetření MicroRollers + hydratační sérum (očištění (ultrazvuk) a dezinfekce pleti, 

Roller, sérum, hydratační maska) 

1.500,- Kč 

Antipigment  

Vitamin C – pleť rozjasňující ošetření s obsahem vitamínu C (peeling, čištění pleti (ultrazvuk), masáž, sérum 

s vitamínem C + maska) 

750,- Kč 

Mesosystem – chemické peelingy (čištění pleti (ultrazvuk), chemický peeling, zklidňující sérum + maska) 700,- Kč 

Roller – Microneedling – ošetření MicroRollers + sérum s vitamínem C (očištění (ultrazvuk) a dezinfekce 

pleti, Roller, sérum s vitamínem C, rozjasňující maska) 

1.800,- Kč 

  

Rejuvenace – omlazení pleti 

Anti-stress – odstranění následků stresu, detoxifikační ošetření GdC (peeling, čištění pleti (ultrazvuk), 

masáž, sérum dle typu pleti + maska) 

750,- Kč 

Anti-age – protivráskové – liftingové ošetření GdC (peeling, čištění pleti (ultrazvuk), masáž, liftingové sérum + 

maska) 

850,- Kč 

Kmenové buňky – speciální ošetření POWER STAM (peeling, čištění pleti (ultrazvuk), masáž, sérum 

s kmenovými buňkami + maska) 

730,- Kč 

Mesosystem – chemické peeling (čištění pleti (ultrazvuk), chemický peeling, zklidňující sérum + maska) 700,- Kč 

MESOB*T*X – „Botox bez injekcí“, ošetření přístrojem (peeling, čištění pleti (ultrazvuk), masáž, sérum 

MESOB*T*X) 

1.400,- Kč 

Roller – Microneedling – ošetření MicroRollers + sérum kmenové buňky (očištění (ultrazvuk) a dezinfekce 

pleti, Roller, sérum s kmenovými buňkami, vypínací maska) 

2.000,- Kč 
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 Ošetření přístroji  

(nutná dohoda ošetření předem) 

Asklepio Expres – se speciální laserovou kosmetikou (očištění pleti, laserová gelová maska + laser, 

hydratační krém) 

450,- Kč 

Radiofrekvence – lifting bez skalpelu, ošetření přístrojem (peeling, čištění pleti (ultrazvuk), masáž, liftingové 

sérum + maska) 

1.300,- Kč 

Mezoterapie DermaPEN – Mikroneedling 

Kolagenová indukční terapie přístrojem DermaPEN + NANO kosmetika (očištění pleti, anestezie, 

zapracování NANO kosmetiky přístrojem, zklidňující a vypínací maska) 

2.500,- Kč 

 

Používané přístroje 

Biostimulační laser, Radiofrekvence, DemaPEN, USG, Galvanika, Ozón, InDem  

  

  

Další nabízená ošetření 

Zábal rukou 200,- Kč 

  

Obočí a řasy  

Tvarování obočí   70,- Kč 

Barvení obočí   50,- Kč 

Barvení řas 100,-Kč 

Barvení obočí a řas 125,- Kč 

  

Depilace teplým voskem  

      horního rtu 100,- Kč 

      tváří 100,- Kč 

      brady 100,- Kč 

      podpaží 120,- Kč 

      horních končetin po lokty 120,- Kč 

      celých horních končetin 200,- Kč 

      dolních končetin po kolena 250,- Kč 

Depilační ampule olejová   50,- Kč 

Podepilační ampule 100,- Kč 

  

Vypichování mílií – do 10 ks   50,- Kč 

  

 

 

 

 

 

 

 


