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Druh úkonu Cena v KčCena v Kč

čištění povrchové 50 - 70

napářka 50 - 70

čištění hloubkové 50 - 150

peeling 50

vypíchnutí mílie - dle rozsahu 50 - 100

úprava obočí 50 - 80

depilace brady - dle rozsahu 50 - 90

depilace horního rtu - dle rozsahu 50 - 60

barvení řas 50 - 60

barvení obočí 50 - 60

trvalá na řasy 350

masáž (dekolt, krk, uši, obličej) 110

maska 90 - 110

čištění pleti + maska 300

použití ultrazvukové špachtle 80

ošetření bioptronovou lampou 80 - 250

ošetření sérum, žehlička, ultrazvuk, fotonová terapie, 
ultrazvuková špachtle 290

tonik 50

krém, sérum 50

použití éterického oleje 30

depilace lýtka 250

depilace ruky 250

depilace celé nohy a třísla 400 - 450

depilace třísla a podpaží 350

každé 10. celkové kosmetické ošetření ZDARMA

Ultrazvuková špachtle s galvanickou funkcí

Tento jedinečný přístroj spojuje funkce hloubkového čištění, odstranění odumřelých a 
ztvrdlých částí pokožky, ale i face-liftingu.
Odstraňuje odumřelou a zrohovatělou pokožku, hloubkově čistí pokožku, působí jako 
peeling, reguluje činnost mazových žláz, vyhlazuje vrásky, pokožku ozdravuje a 
rozjasňuje, reguluje tvorbu melaninu, čímž vyběluje pokožku, podporuje krevní oběh a 
lymfatický systém, působí i proti akné, urychluje vstřebávání výživných látek a zvyšuje 
jejich účinek.



Bioptronová lampa

Využívání světelné terapie v lékařství má dlouhou historii. Prvním zdrojem světla 
používaným ve fototerapii bylo přirozené sluneční záření. Sluneční světlo se pro léčebné 
účely využívalo již ve starověkém Egyptě. Později popsal možnost užití slunečního světla 
pro léčbu různých zdravotních potíží Hippokrates. I když účinky terapie slunečním světlem 
tehdy nedovedl nikdo vědecky zdůvodnit, byla její hojivá síla nepochybná a římští a arabští
lékaři zavedli světelnou terapii jako obecnou metodu léčby.
Dnes již víme, že lidský organismus přeměňuje světlo v elektrochemickou energii, jež 
aktivuje řetězové biochemické reakce v buňkách, které se neomezují pouze na léčenou 
oblast kůže, ale ovlivňují celé tělo.
Urychluje hojení ran, úleva od bolestí, léčba dermatologických onemocnění a kožních 
problémů, popáleniny, rány po operacích a úrazech, vředy na nohou, proleženiny, 
osteoartritida, revmatoidní artritida, artróza, poranění jemných šlach a vazů.

Aromaterapie

Aromaterapie je druh alternativní medicíny, který užívá rostlinné těkavé látky známé jako 
éterické oleje a další vonné složky za účelem změny mysli, nálady, procesu poznávání 
nebo zdraví. Aromaterapie doslova znamená „léčbu pomocí vůní“. Je složen ze dvou slov: 
„aroma“ – vůně a „terapie“ – léčba.Aromaterapie zlepšuje akutní i chronické stavy a je 
účinnou prevencí mnohých onemocnění.
Nabídka kosmetických přípravků od firmy 1. Aromaterapeutická KH a.s.


