
 Ceník  kosmetických  služeb  
prováděných v kosmetickém salónu praktické výuky  Škroupova 13 

                                                                                    CENY platné od 1. 1. 2017 

 
 

SLUŽBA 

 

 

CENA V KČ 

formování obočí - úprava 30,- 

formování obočí – nový tvar 40,- 

barvení obočí 35,- 

barvení řas 45,- 

odlíčení 30,- 

povrchové čištění 20,- 

napářka pleti (přístrojem, změkčovadlem, kompresí) 30,- 

hluboké čištění 50,- - 70,- 

masáž (obličej, krk, dekolt) 90,- 

masáž (obličej, krk) 65,- 

peeling 25,- 

oční maska,  20,- 

obklad na oči 15,- 

maska (obličej, krk) 60,- 

maska (obličej, krk, dekolt) 80,- 

krém, malá úprava obličeje 15,- 

denní líčení 60,- 

večerní líčení 120,- 

epilace horního rtu + protizánětlivá ampule 45,- 

epilace brady + protizánětlivá ampule 45,- 

malá epilace brady + protizánětlivá ampule 20,- 

epilace brady, krku a tváří + protizánětlivá ampule 90,- 

epilace rukou + protizánětlivá ampule 85,- 

epilace celých nohou + protizánětlivá ampule 330,- 

epilace stehen bez třísel + protizánětlivá ampule 190,- 

epilace stehen a třísel + protizánětlivá ampule 220,- 

epilace lýtek + protizánětlivá ampule 180,- 

epilace třísel + protizánětlivá ampule 80,- 

epilace třísel, stehen a lýtek + protizánětlivá ampule 340,- 

ošetření ut špachtlí (povrch. čištění, napářka, čištění ut  
špachtlí, maska, krém) 

250,- 

ošetření galvanickou žehličkou (čištění, zapracování sera 
galv .žehličkou, maska, krém) 

195,- 

vypracoval: Ing.J.Štrbík 



Ceník  kosmetických  služeb  
prováděných v kosmetickém salónu praktické výuky  Škroupova 13 

                                                                                    CENY platné od 1. 1. 2017 
 
SLUŽBA 

 
CENA V KČ 

 

Manikúra a péče o ruce  

základní 80,- 

masáž ruky 50,- 

peeling na ruce 35,- 

zábal na ruce maska 50,- 

parafínový zábal  55,- 

odlakování nehtů 15,- 

lakování nehtů 20,- 

francouzská manikúra 45,- 

zdobení 1 nehtu 4,- - 7,- 

vsazování kamínků – 1 kus 4,- 

ostatní ozdoby ( 1 kus) 1,- 

Speciální péče  

mikromasáž očního okolí 100,- 

Gelové nehty s lampou – přírodní gel  

gelové nehty a lakování jednoduché 300,- 

doplnění nehtů celé ruce 150,- 

gel s tipem, oprava nehtu s tipem 30,- 

doplnění jedn.nehtu gelem, bez výměny tipu 15,- 

Gelové nehty s lampou-francouzská manikúra  

gelové nehty – franc. man. a lakování jednoduché 400,- 

doplnění franc. manikúry 200,- 

gel s tipem, oprav nehtu s tipem 40,- 

doplnění jednoho nehtu bez výměna tipu 20,- 

Další nabídka  

potažení přírodních nehtů gelem 150,- 

doplnění přírodních nehtů 75,- 

jednorázové tipy + broušení + lakování jednoduché 120,- 
potažení přírodních nehtů franc. manikúra + lakování. jedn. 210,- 

doplnění přírodních nehtů franc. manikúra+ lakování. jedn. 105,- 

Péče o tělo  

masáž zad 85,- 

masáž šíje 65,- 

Poradenská služba zdarma 
vypracoval: Ing.J.Štrbík 



Ceník  kosmetických  služeb 
prováděných v kosmetickém salónu praktické výuky, Škroupova 13  

                                                                                      CENY platné od 1. 1. 2017 
pouze na objednání   

 

 

 
SLUŽBA                            

 
CENA V KČ 

 

Ošetření Obličeje Přístrojem  Accura  

regenerace pleti – vysoká frekvence 40,- 

hydratace pleti - termoaf proud 40,- 

nepřímá masáž- termoaf proud 40,- 

hydratace, vypnutí pleti – maska 300,- 
hydratace, vypnutí pleti – maska - cena pro zaměstnance školy 200,- 

lifting- oddálení stárnutí, vrásky 350,-     
lifting- oddálení stárnutí, vrásky - cena pro zaměstnance školy 250,- 

kompletní ošetření obličeje- vše výše uvedené 760,-     
kompletní ošetření obličeje -  cena pro zaměstnance školy 600,- 

zapracování ampule 50,- 

Masáž Lávovými Kameny  

lávové kameny - záda+ šíje 140,- 

lávové kameny - celé tělo 300,- 

Lepení Semipermanentních Řas  

semipermanentní řasy – celé oči 170,- 

snopec 10,- 

Air Brush  

obrázek na nehet 1 ks 7,- 

obrázek malý na tělo 40,- 

obrázek velký na tělo 100,- 
 

 

 

 

vypracoval: Ing.J.Štrb 


