
MASÁŽE

Masáž šíje a zad 30 min. 400,-

Masáž celého těla (šíje,záda,nohy zepředu/zezadu ) 60 min. 700,-

Masáž nohou 30 min. 400,-

Masáž obličeje a dekoltu lávovými kameny 20 min. 350,-

Antistresová masáž hlavy (Indická masáž) cca 30 min. 400,-

Lávové kameny (Hot stones) - šíje, záda,nohy zezadu,

                              nohy zepředu cca 60 min. 800,-

Čokoládová masáž a zábal cca 60 min. 900,-

Aromaterapeuticko-holistická masáž (Aroma) cca 60 min. 1.100,-

Manuální lymfodrenáž 60 min./90 min. 750,-/1.050,-

                 5 masáží (permanentka) po 60 min./90 min. 3.500,-/5.000,-

               10 masáží (permanentka) po 60 min./90 min. 6.800,-/9.500,-

Anticelulitidní masáž + ozonový zábal cca 60 min. 1.150,-

                 5 masáží (permanentka) 5.500,-

Body Wrapping (anticel. zábal) - bříško, boky, hyždě,stehna cca 50 min. 550,-

                 5 zábalů (permanentka) 2.500,-

               10 zábalů (permanentka) 4.500,-

Body Wrapping (anticel. zábal) - stehna cca 50 min. 390,-

                 5 zábalů (permanentka) 1.700,-

               10 zábalů (permanentka) 2.900,-

Body Wrapping (anticel. zábal) - bříško cca 50 min. 300,-

                 5 zábalů (permanentka) 1.250,-

               10 zábalů (permanentka) 2.000,-

Kineziotaping- masáž,konzultace, nalepení tejpů 45 min.-60 min. 450,-/600,-

Pouze nalepení tejpů 1 cm 3,-

Parafínový zábal rukou - teplý cca 20 min. 80,-

Parafínový zábal nohou - teplý cca 20 min. 100,-

Parafínový zábal vínový - studený  -   ruce cca 20 min. 80,-

                                                            -   nohy cca 20 min. 100,-

Možnost dárkových poukazů



PŘÍSTROJOVÁ PEDIKÚRA - vhodná pro diabetiky a lidi se špatnou

                                                srážlivostí krve

Základní –přístrojová (suchá)- úprava nehtů, ošetření 30-60 min.(délka 

              okolí nehtů, odstranění ztvrdlé kůže na chodidle, ošetření zálež na 

              ošetření  regeneračním krémem, masáž chodidel stavu nohou) 400,-

Spa-pedikúra - úprava nehtů, ošetření okolí nehtů,

              ošetření  otlaků a ztvrdlé kůže na chodidle,

              odstranění kuřích ok, regenerační zábal, 

              masáž chodidel, lakování obyč. lakem 500,-

Aplikace nehtových rovnátek/špon 1 ks 470,-

Aplikace nehtových rovnátek/špon + pedikúra 1 ks 470,- + 250,-

Masáž chodidel a lýtek (bez pedikúry) cca 10 min. 200,-

Lakování obyč. lakem 80,-

Lakování Q lak 100,-

Lakování gellak 150,-

Možnost dárkových poukazů



DEPILACE  CUKROVOU  PASTOU
ŽENY

Ret nebo brada cca 10 min. 70,-

Podpaždí cca 20 min. 200,-

Celé ruce cca 50 min. 400,-

Celé nohy cca 60 min. 750,-

Lýtka cca 45 min. 430,-

Stehna (bez třísel) cca 45 min. 350,-

Třísla (Bikiny) cca 30 min. 250,-

Brazil = kompletní depilace intimních partií včetně třísel a hýždí - vnitř. strany

Brazil (zanechám proužek) cca 60 min. 600,-

Brazil Hollywood (nezanecháno nic) cca 60 min. 650,-

Hyždě (bez vnitřních stran) cca 20 min. 250,-

Hyždě (vnitřní strany) cca 10 min. 200,-

Balíček č.1(Podpaží+ Lýtka+Třísla) cca 120 min. 800,-

Balíček č. 2 (Podpaží+ Celé nohy+Brazil) cca 120 min. 1.500,-

Balíček č. 3 (Podpaždí, lýtka) cca 60 min. 580,-

Balíček č. 4 (Brazil, podpaždí) cca 70 min. 750,-

MUŽI

Záda cca 60 min. 700,-

Podpaží cca 20 min. 250,-

Hrudník cca 30 min. 460,-

Břicho cca 30 min. 300,-

Hrudník + břicho cca 60 min. 700,-

Celé ruce cca 60 min. 700,-

Hyždě (bez vnitřních stran) cca 20 min. 350,-

Hyždě (vnitřní strany) cca 15 min. 250,-

Celé nohy cca 60 min. 850,-

Lýtka cca 30 min. 450,-

Stehna (bez třísel) cca 30 min. 500,-

Třísla cca 20 min. 300,-
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