KOSMETICKÉ SLUŽBY - BIODROGA
CZK
Kosmetické ošetření
1,15 hod 1850,00
Odlíčení, peeling, čištění pleti ultrazvukem, masáž obličeje, zklidňující maska, tvarování obočí)
Kosmetické ošetření očního okolí
45 min 900,00
(masáž, maska, vitamínové ampule)
Kosmetická masáž
45 min 900,00
odlíčení, masáž obličeje a dekoltu, maska)
Peeling obličeje
10 min 150,00
Čištění pleti ultrazvukem
10 min 250,00
Vitamínové ampule
1ks. 125,00
Kapsle (retinol, revitalizační)
1ks. 125,00
Barvení řas
150,00
Barvení obočí
150,00
Úprava obočí
120,00
Korektura + Barvení
210,00
Vyhlazování vrásek (včetně odlíčení a peelingu)
20 min 360,00
Odstraňování pigmentových skvrn
20 min 360,00
Aplikace denního krému, dle typu pleti
100,00
Odlíčení
55,00
Maska
450,00
Ultrazvuk
10 min 250,00
Kolagen. plást – obličej a krk
600,00
Odstranění Milie
1ks
15,00

EUR
74,00
36,00
36,00
6,00
10,00
5,00
5,00
6,00
6,00
5,00
8,00
14,00
14,00
4,00
2,00
18,00
10,00
24,00
1,00

WELLNESS - BIODROGA
Anticelulitidní program z mořských řas
Pro zpevnění kontur těla a mírné projevy celulitidy
Peeling, kosmetická masáž, zábal s mořskou řasou, thermo folie, zpevňující gel
Celé tělo - 1 procedura
2 hod
Nohy a hýždě - 1 procedura
1,5 hod
Fitness zábal - detoxikační bahenní zábal
Peeling, aktivační gel z mořských řas, detoxikační zábal formou bandáží, thermo folie
Celé tělo - 1 procedura
2 hod
Zpevňující a revitalizační zábal medově –mléčný
Pro zvýšení pružnosti pokožky těla a zpevnění kontur, vhodné pro suchou a citlivou pleť
Peeling, kosmetická masáž, medovo-mléčný zábal, thermo folie, tělový gel
Celé tělo - 1 procedura
2 hod
Nohy a hýždě - 1 procedura
1,5 hod
Jogurtový zábal celého těla
Peeling celého těla, jogurtový zábal
2 hod
Účinky: hydratuje, vyživuje a zpevňuje pokožku

2900,00
1800,00

116,00
72,00

2900,00

116,00

2700,00
1950,00

108,00
78,00

2900,00

116,00

Ceny v EUR jsou pouze orientační
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Aroma masáž - relaxační aroma ošetření
CZK
EUR
Vonná tyčinka, směs bylin, masáž, aroma esence
Celotělová masáž s esenciálními oleji
1 hod 1500,00
60,00
Relaxační masáž hlavy a šíje
Tlaková relaxační masáž pokožky hlavy a obličeje (tonizující pleťová voda a anti-stress balzám)
Hlava a šíje
0,5 hod 950,00
38,00
Masáž horkými kameny
Relaxační masáž z harmonizací čaker
Celé tělo - 1 procedura
1,5 hod 1950,00
78,00
Hot Chocolate
Stimulující endorfiny a serotonin vyvolávají pocit štěstí a pohody a zároveň navozují pocit klidu a uvolnění.
Celé tělo - 1 procedura
2 hod 2800,00 112,00
Obličej, krk,dekolt
1 hod 1800,00
72,00
Hot Chocolate Combo
2,5 hod 3600,00 144,00

KOSMETICKÉ SLUŽBY - ALQVIMIA
ALQVIMIA – Pravěká přírodní kosmetika
Luxusní kosmetické a wellness ošetření
45 minut 1700,00
1) Kosmetické ošetření: RITUAL VĚČNÉHO MLÁDÍ (obličej)
Ošetření obličeje za využití luxusních produktů: Eternal Youth – Maximm Recovery Face Cream,
Maximm Recovery Eye and Lip Contour, Maximm Recovery Serum
S výtažky z arktických rostlin, koncentrátů proteinů z pšeničných klíčků, kosatce, vonných olejů,
avokádového a mandlového oleje.
Účinky: Zpevnění pleti, projasnění, pleť zářící mládím, bez vrásek

68,00

120 minut 2900,00 116,00
2) Tělové ošetření: RITUAL VĚČNÉHO MLÁDÍ
Tělový peeling soli z mrtvého moře a speciálních olejů, detoxikační tělový zábal, masáž šíje a rukou
Celotělová relaxační masáž
Vše s použitím přípravků ETERNAL YOUTH: Maximm Recovery Body Lotion, Maximm Recovery Oil
Účinky: intenzivní regenerace a hydratace, anti aging, zpevnění a omlazení, zabraňuje
degenerativním procesům buněk pokožky.
3) Kosmetické ošetření: RITUAL VĚČNÉHO MLÁDÍ (obličej)
+ Tělové ošetření: RITUAL VĚČNÉHO MLÁDÍ 1+2 dohromady

135 minut 4000,00

160,00

90 minut 2900,00
4) Ošetření Rituál květů
Celotělové ošetření – pozůstávající z peelingu solí z Mrtvého moře, zábal z mořských řas a
exotických esencí, kompletní ošetření obličeje a celotělová relaxační masáž.
Účinky: hydratuje a vyživuje pokožku, zklidňuje podráždění,
uvolňuje napětí, psychická relaxace.

116,00

120 minut 3000,00 120,00
5) Ošetření Queen of Egypt
Jedinečný celotělový rituál, využívající pouze čisté přírodní přípravky, inspirován krášlícími přípravky
egyptských královen.
Ošetření zahrnuje: Celotělový peeling směsi soli z Mrtvého moře a speciálních olejů, celotělový zábal z
mořských řas a esencí mládí, omlazující masáž obličeje speciál. oleji, liftingová maska z mořských řas.
Účinky: hydratace a hloubková výživa pokožky, brání ztrátě tonusu
pokožky, vzniku vrásek, zjemňuje pokožku. Má hojivé účinky.
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VINNÁ TERAPIE
Péče proti stárnutí - (vitamíny A, B12, C, E, F, P – isoflavonidy)
Odlíčení, vinný peeling, koncentrát z vinných jadérek,
75 minut
champagne maska, aplikace vinného denního krému)
Účinky: omlazující, regulace tvorby tuku, antioxidační, rozjasňující, liftingové
Wellness ošetření – tělo (mimo obličej)
Celé tělo se zábalem
120 minut
(celkový peeling, zábal s vinným jogurtem, aplikace lotia masáží)
Peel of mask (slupovací peelingová maska)
90 minut
60 minut
Beauty + Wellness (obličej a ruce)
Obličej – odlíčení, vinný peeling, koncentrát z vinných jadérek, champagne maska,
aplikace denního vinného krému, aloe vera sprej na obličej
Ruce – peel of mask, vitaderm fluid, vyživující masážní vinný krém.

CZK

EUR

1950,00

78,00

2500,00

100,00

2200,00
1900,00

88,00
76,00

Všechny použité výrobky: - obsahují: přírodní aktivní složky a rostlinné emulgátory
- neobsahují: umělá barviva, parafin, vazelína, silikony a parabeny
Doplňující produkty dle přání: - Ampulka 24K – vyživující 1ks
200,00
- Hyaluron lift serum aplikace
175,00

8,00
7,00

CEREMONY OF GOLD - OŠETŘENÍ PRAVÝM ZLATEM
Zlato – stabilizátor energie
Pozitivně stimuluje a odstraňuje blokace vzniklé vlivem vnějších faktorů
Výrazné detoxikační účinky, dodává pleti vlhkost, regeneruje a zjemňuje
Ošetření - 3 plátky zlata (obličej, dekolt, šíje – krk)
Ošetření - 5 plátků zlata (celé tělo)
Ošetření - 8 plátků zlata (obličej, dekolt, šíje – krk, celé tělo)

1,15 hod 2500,00
1,5 hod 3200,00
2,15 hod 4500,00

72,00
128,00
180,00

60 minut 1900,00
Rice Force je japonská hluboce hydratační rýžová kosmetika
- super hydratační ošetřeni kosmetickými produkty z ryze (RICE POWER extrakt)
Ošetřeni: dvoufázové čistění pleti, sérum Rice Power extrakt, masáž obličeje a dekoltu,
Rice Power maska, hydratační Rice Power krém

76,00

Ceny v EUR jsou pouze orientační

RICE FORCE

Masáž KOBIDO - přirozená cesta k stále svěží pleti
Vynikající liftingový, rituální japonská masáž obličeje, krku a dekoltu.
Účinky: vyhlazuje vrásky, zlepšuje elasticitu pokožky, hydratační zjemňující,
relaxační, zmirňuje případné bolesti hlavy
45 minut 1500,00
Samotná masáž KOBIDO
(omyti pleti, masáž, hydratační krém )
75 minut 3000,00
Luxusně ošetřeni Rice Force + masáž Kobido
500,00
Nabídka: exkluzivní maska PREMIUM PERFEKT MASK

60,00
120,00
20,00

Ceny v EUR jsou pouze orientační
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HYDROFACIAL
HYDROFACIAL - přístrojové, neinvazivní, omlazeni pleti
CZK
EUR
- pro všechny typy pleti, celoročně použití
60 minut 2500,00 100,00
- okamžitý účinek bez vedlejších efektu a nutnosti rekonvalescence
Účinky: liftingový, zlepšeni struktury pleti, vyhlazeni vrásek redukce rozšířených pórů,
sjednoceni tónu pleti vyrovnaní hydratace
Očista a exfoliace pleti, peeling, hluboké čistění formou
odsávaní (pod tlakem), hydratace pleti vpravením antioxidantu do hlubších vrstev pokožky (pod tlakem)
Při předplatbě 3 ošetřeni zvýhodněná celková cena:
6300,00 252,00

BIO OŠETŘENÍ KONOPNOU KOSMETIKOU
BIO kosmetika z místních zdrojů z Mariánských Lázní
1) Ošetření problematické pleti (aknózní, citlivá, problematická)
55 minut 1800,00
72,00
Odlíčení pleťovým mlékem a vodou z konopí s přídavkem stříbra, peeling ze zeleného jílu a kadidlové
pryskyřice, sérum kyseliny hyaluronové, 5 minut masáž konopným olejem ATOP, maska z bílého jílu,
aplikace konopné masti.
Účinky: regulace kožního mazu, čistící a stahující póry
2) Ošetření dle typu pleti (suché a mastné)
55 minut 1500,00
60,00
Odlíčení stříbrným pleťovým mlékem a vodou, peeling ze zeleného jílu, sérum kyseliny hyaluronové,
masáž konopným olejem dle typu pleti:
* Suchá pleť - konopný citrusový olej, maska z bílého jílu, krém Nanosilver 24
* Mastná pleť - ATOP olej, maska z bílého jílu, krém Nanosilver 24
Účinky: silná hydratace
3) Stříbrné ošetření – silná léčebná kúra, protivrásková
55 minut 1800,00
72,00
Odlíčení stříbrným pleťovým mlékem a vodou, peeling ze zeleného jílu, sérum kyseliny hyaluronové
s koloidním stříbrem, masáž vyživujícím arganovým olejem, pleťová maska ze zeleného jílu,
koloidního stříbra a kyseliny hyaluronové, stříbrný krém Nanosilver 24.
Účinky: hojí, reguluje tvorbu mazu, liftingový účinek
4) Zlaté ošetření – silná protivrásková léčebná kúra
55 minut 1800,00
Odlíčení - zlaté pleťové mléko a voda, peeling ze zeleného jílu, sérum kyseliny hyaluronové
s koloidním zlatem, masáž – broskvový olej, arganový olej, pleťová maska z bílého jílu
s koloidním zlatem a kyselinou hyaluronovou, zlatý krém Nanogold 24.
Účinky: omlazující a rozjasňující

72,00

5) Arganové ošetření zralé pleti pro starší povadlou a unavenou
55 minut 1800,00
72,00
plet. Odlíčení zlatým pleťovým mlékem a vodou, peeling ze zeleného jílu, sérum kyseliny hyaluronové
s arganovým olejem s koloidním zlatem, masáž s vyživujícím arganovým a broskvovým olejem,
maska z bílého jílu o s koloidním zlatem a kyselinou hyaluronovou, bambucké másl
Účinky: silně hydratující, liftingové, vrásky vyhlazující

Ceny v EUR jsou pouze orientační
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THALASPA
CZK
REMINERALIZAČNÍ ZÁBAL
(peeling, mineralizační zábal a masáž celého těla)

EUR

55 minut 1800,00

72,00

TOKORIKI - kombinace tepelné a manuální terapie
115 minut 2300,00
(cukrový peeling, masáž horkými mušlemi, zábal celého těla, přírodní kokosový olej)

92,00

60 minut 1500,00
Kokosová vlna
Uvolnění svalů, masáž teplými kokosovými měšci, celotělový zábal
v másle a kokosové drti. Pomáhá zvyšovat celkovou tělesnou i duševní kondici,
napomáhá při regeneraci sil a pozitivně ovlivňuje psychický stav organismu.

60,00

PURE FIJI - PACIFIKA

WELLNESS TIBET
60 minut 1800,00
TIBET - dokonala regenerace a očista celého těla
- masáž celého těla nahřátými měšci, plněnými směsí mořské soli a himalájských
magnetických kamínků a esenciálních olejů a nahřátým mandlovým olejem
Účinky: eliminace bolesti kloubů, zad a krku, působí proti celulitidě, detoxikačně
a harmonizuje energii celého těla

72,00

MANIKÚRA
Základní manikúra (pánská / dámská)
30-40 minut
Tvarování nehtu, odstranění kůžičky, leštění nehtu
Použití přípravků: Cutique, Cuticle Care Complex, Skin Soothing Crème
Manikúra se zábalem rukou (základní manikúra + peeling, maska, krém)
Zábal na ruce (peeling, maska, krém)
Masáž rukou včetně předloktí
20 minut
Maska na ruce
P - Shine
Japonská péče vhodná pro většinu nehtových skupin
(vhodné pro roztřepené, lámavé, nerostoucí nehty)
P - Shine s manikúrou
Opilování nehtu do tvaru, odstranění kůžičky, P-Shine, Skin Soothing Creme
Lakování nehtů - základní lak, barevný lak - 2 vrstvy, vrchní lak
Francouzská manikúra, základní lak, linka, vrchní lak, sušič
Výživný lak s kalciem podkladový – 1 vrstva
Přelakování nehtů
Peeling rukou
Odlakování

450,00

18,00

750,00
420,00
370,00
225,00
450,00

30,00
17,00
15,00
9,00
18,00

750,00

30,00

275,00
400,00
100,00
100,00
100,00
100,00

11,00
16,00
4,00
4,00
4,00
4,00

Ceny v EUR jsou pouze orientační
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PARAFÍNOVÝ

PROGRAM
CZK

Parafínový zábal nohou po kotníky
Parafínový zábal kolen
Parafínový zábal nohou včetně kolen
Parafínový zábal rukou po zápěstí
Parafínový zábal loktů
Parafínový zábal ramen
Parafín. zábal rukou - ruce a lokty
Parafin.zábal celých rukou – ruce, lokty, ramena

450,00
375,00
600,00
375,00
375,00
460,00
600,00
1000,00

EUR
18,00
15,00
24,00
15,00
15,00
18,00
24,00
40,00

Doba trvání 20 – 40 min

PEDIKÚRA
Základní ošetření (pánská / dámská)
30-40 minut 675,00
25,00
Tvarování nehtu, ošetření nehtových valů, nehtů a zrohovatělé kůže, základní masáž nohy po kotníky
Broušení jednoho silného nehtu
75,00
3,00
Vyjmutí kuřího oka
75,00
3,00
Odstranění otlaku
75,00
3,00
Odlakování nehtů
100,00
4,00
Lakování nehtů
275,00
11,00
Masáž nohou až po kolena
20 minut 450,00
18,00
Francouzská pedikúra
400,00
16,00
Výživná maska nohou po kotníky
225,00
9,00
Peeling nohou
125,00
5,00
Odstranění nadměrně zhrublé kůže
100,00
4,00
Výbrus popraskaných pat
150,00
6,00
Odstranění zarostlého nehtu
75,00
3,00
P – Shine pedikúra
500,00
20,00

DEPILACE CUKROVOU HMOTOU
Horní ret
Obočí
Brada
Obličej
Podpaždí
Třísla
Lýtka
Celé nohy
Celé ruce
Pánská záda
Brazilská depilace pouze pro ženy:

proužek
tvarování
zastřižení strojkem před depilaci

150,00
150,00
250,00
350,00
450,00
600,00
600,00
950,00
600,00
950,00
950,00
950,00
250,00

6,00
6,00
10,00
14,00
18,00
24,00
24,00
38,00
24,00
38,00
38,00
38,00
10,00

Ceny v EUR jsou pouze orientační
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