KOSMETICKÉ OŠETŘENÍ
BEAUTY TEATMENTS
Kosmetické ošetření
HYDRATACE- VÝŽIVA

1 090 CZK / 60 min.

(čištění ultrazvukovou špachtlí, aplikace séra, masáž, maska, krém,
úprava obočí)

Beauty treatment

(cleaning, serum and cream application, massage, eyebrow shaping)

Masáž obličeje a dekoltu

1 200 CZK / 45 min.

(crystal technik, klasická relaxační masáž, krém)

Facial and cleavage massage

(crystal technique, classic relaxation massage, cream)

PERFECT AGE
Protivrásková péče

2 290 CZK / 90 min.

(povrchové čištění, čištění ultrazvukovou špachtlí, peeling, úprava
obočí, SOMI AKTIVACE krystalovou technikou, masáž, zapracování
sér, maska dle typu pleti, péče obličeje, krku, dekoltu, očního okolí
a rtů)

Anti-wrinkle care

(cleaning, ultrasonic spatula cleaning, peeling, eyebrow tinting,
SOMI ACTIVATION by crystal technique, massage, serum, mask,
face, neck, cleavage, eye area and lips care)

SEE CHANGE
Mořské kmenové buňky

2 290 CZK / 90 min.

(povrchové čištění, čištění ultrazvukovou špachtlí, peeling, tonizace,
úprava obočí, aktivace CRYSTAL TECHNIK, masáž tyčinkami,
koncentrát V Contur, maska, oční maska, masáž, péče o obličej, krk,
dekolt, oční okolí, rty)

Marine stem cells

(cleaning, ultrasonic spatula cleaning, peeling, toning, eyebrow
tinting, CRYSTAL TECHNIQUE activation, stick massage, V Contur
concentrate, mask, eye mask, massage, face, neck, cleavage, eye
area and lips care)

Úprava a barvení obočí
960 CZK / 45 min.
hennou (architektura, depilace a barvení)
Eyebrow shaping and coloring
with henna (architecture, depilation and coloring)
Úprava obočí laminací

1 450 CZK / 90 min.

(architektura obočí, laminace- přirozená fixace chloupků, barvení,
kúra)

Eyebrow lamination

(eyebrow architecture, lamination - natural hair fixation, coloring,
cure)

Barvení obočí/ Eyebrow tinting 180 CZK / 15 min.
Barvení řas/ Eyelash tinting
180 CZK / 15 min.

MASÁŽE
MASSAGE
Klasická masáž celková
Classic massage

1 240 CZK / 60 min.

Masáž lávovými kameny
Lava stones massage

1 240 CZK / 60 min.

Peeling s kokosovou masáží 1 450 CZK / 60 min.
Peeling with coconut massage
Lymfatická masáž
Lymphatic massage

1 240 CZK / 60 min.
2 450 CZK / 120 min.

Klasická masáž částečná
Classic partial massage

650 CZK / 30 min.

Masáž hlavy a šíje
Head and nape massage

650 CZK / 30 min.

Klasická masáž šíje
Classic nape massage

390 CZK / 15 min.

Breuss massage

Reflexní masáž chodidel
Foot reflexology

930 CZK / 45 min.

Exotická masáž
Exotic massage

1 240 CZK/ 60 min.

Ajurvédská masáž

Lávové kameny- záda a šíje
Lava stones - back & nape

650 CZK / 30 min.

980CZK / 45 min.
1 350 CZK / 60 min.
1 970 CZK/ 90 min.

Lymfatická masáž obličeje
Lymphatic face massage

650 CZK / 30 min.

Breussova masáž

650 CZK / 30 min.

Ayurvedic massage

