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CENÍK SLUŽEB 

 
 

Základní ošetření 

   
   
Odlíčení, úprava obočí, hloubkové čištění, maska, 
krém dle typu pleti 

60 minut 350,00 Kč 

Odlíčení, úprava obočí, barva řasy a obočí, 
hloubkové  čištění, maska, krém dle typu pleti 

80 minut 450,00 Kč 

Povrchové čištění (odlíčení), úprava obočí, depilace 
pod nosem, hloubkové  čištění, maska, krém dle typu 
pleti 

80 minut 480,00 Kč 

Povrchové čištění (odlíčení), úprava obočí, barva, 
hloubkové čištění, masáž, maska, krém dle typu pleti 

90 minut 500,00 Kč 

Povrchové čištění (odlíčení), úprava obočí a barvení 
řas, hloubkové čištění, masáž, maska obličej a 
dekolt, krém dle typu pleti 

90 minut 550,00 Kč 

   
- Úprava obočí (dle náročnosti) 
- Trvalá na řasy 
- Barvení řas 
- Barvení obočí 
- Masáž obličeje, krku a dekoltu + Reiki energie 

 50-80,00 Kč 
300,00 Kč 

70,00 Kč 
50,00 Kč 

150,00 Kč 

   
Depilace dle spotřeby materiálu   
   

- Horní ret 

- Brada 

- Tváře 

- Ruce 

- Nohy od kolen dolů 
- Nohy celé 

 50,00 Kč 

50,00 Kč 

80,00 Kč 

220,00 Kč 

250,00 Kč 
450-550,00 Kč 

   
   
Nadstandardní ošetření kosmetikou Alissa Beauté 

   
   

Ošetření citlivé, kuperózní pleti 
 vhodné pro pleť podrážděnou a s praskáním žilek 

90 minut 650,00 Kč 

Hydratační ošetření 
 vhodné pro pleť suchou, dehydrovanou s tvorbou šupin 

90 minut 650,00 Kč 

Liftingové ošetření - Lift Age včetně masáže 
 vhodné pro pleť povadající, unavenou s tvorbou vrásek 

120 minut 850,00 Kč 

Ošetření s Arganovým olejem 
 vhodné pro pleť s projevy stárnutí a ztráty energie 

120 minut 690,00 Kč 

Ošetření terapeutickým laserem 1 ošetření 120,00 Kč 



 

 

 léčba akné, oparů, jizev kůrové ošetření - 10 ošetření  

 při zaplacení jednorázové 

kůry, jedno ošetření zdarma) 

1.200,00 Kč 

Ošetření galvanickou žehličkou 
 povrchové čištění (odlíčení) + kyselina hyalurová + 

galvanizace 

 povrchové čištění (odlíčení) + kyselina hyalurová + 

galvanizace, včetně masky 

 

350,00 Kč 

Komplexní ošetření 
 úprava obočí, barvení řas, hloubkové čištění, depilace i 

galvanizace bez masáže 

 
650,00 Kč 

   
   
Líčení a péče o tělo 

   
   
Líčení včetně poradenství   

- Denní 

- Večerní 

- Lady Make-Up 
- Nevěsta Make-Up (včetně zkoušky) 

 80-120,00 Kč 

220,00 Kč 

250-350,00 Kč 
550,00 Kč 

   
Modelážní masky penetrační   
   

Černá 

 

Detoxikační, reguluje přebytečný maz (na 

smíšenou a mastnou pleť) 
 

  

Zelená 

 

Okysličující, zpevňující, revitalizační (pro 

pleť suchou) 

 
599,00 Kč 

Fialová 

 

Zklidňující, vitamínová s hydratačními 

účinky mořských řas 
 

  

Oranžová Protivrásková, antioxidační s vitamínem 
C (zesvětluje a stimuluje tvorbu kolagenu 

  

   
Péče o tělo   
   
Lymfatická tlaková masáž na odbourávání 
podkožního tuku a celulitidy (doporučuje se 10 ošetření 

50 minut 120,00 Kč 

 

 


