CENÍK
Ceník zdravotnických výkonů poskytovaných za úhradu na žádost fyzické osoby dle § 3
vyhl. MZ ČR 467/1992 Sb.

LÉKAŘSKÉ VÝKONY
Dermatologické vyšetření
vyšetření mimo ordinační dobu na žádost pacienta
u pacientů bez pojištění

500 Kč
500 Kč

Venerologické vyšetření
na žádost pacienta
+ laboratorní odběry dle cen laboratoře

500 Kč
1000 Kč

Vyšetření znamének digitálním dermatoskopem

Laser
Testovací zákrok u rozsáhlých výkonů

500 Kč

Pavoučkový névus
Žilky nos
Žilky 1 tvář
Obě tváře
Dekolt
Dolní končetiny
Cena za zákrok bude upřesněna dle rozsahu při vstupním vyšetření.
Odstraňování drobných výrůstků laserem
Nitkovité výrůstky
Ostatní projevy
Cena za zákrok bude upřesněna dle rozsahu při vstupním
vyšetření.
Lymfotejping (prováděno lymfoterapeutkou)

Fotodynamická terapie – 1 ošetření

500 Kč
900 Kč
950 Kč
1 800 Kč
od 1 000 Kč dle rozsahu
od 1 000 Kč dle rozsahu

100 Kč/projev
300 - 500 Kč/projev

200 Kč

2900 Kč

CENÍK
KOSMETICKÉ VÝKONY
Botulotoxin
Cena bude stanovena dle aplikovaných jednotek a lokalizace, po konzultaci s lékařem.
Výplň kyselinou hyaluronovou

4500 Kč/ 1 ml

Chemický peeling
1 ošetření 1000 Kč, doporučuje se 4 ošetření v intervalu 2 týdnů
Nastřelování náušnic
2 dírky (titanová, bioplastová)
1 dírka (titanová, bioplastová)
LED
Stimulace kolagenu
Léčba akné

550 Kč
300 Kč
200 Kč/15 min.
200 Kč/15 min.

Lymfodrenáž
Manuální (ruční)
Přístrojová
Přístrojová 10 sezení
+ zábal s fólií

700 Kč
300 Kč
2700 Kč
100 Kč

Lymfodrenáže ze zdravotních důvodů jsou hrazeny pojišťovnou.

Lékařská kosmetika
Barvení – obočí
Barvení – řas
Úprava a formování obočí
Trvalá ondulace řas + barvení
Mikromasáž očního okolí s liftingovou maskou
Čištění pleti + maska podle typu pleti
Masáž obličej, dekolt
Maska krémová
Maska slupovací
Odlíčení
Ozonizér
Mikrodermabraze
Galvanická žehlička + sérum

100 Kč
100 Kč
100 Kč
450 Kč
300 Kč
500 Kč
300 Kč

200 Kč
280 Kč
60 Kč
150 Kč
250 Kč
300 Kč

Odstranění nežádoucího ochlupení voskem
Horní ret
Brada
Podpaží
Předloktí
Břicho
Třísla
Stehna
Lýtka

110 Kč
110 Kč
200 Kč
150 Kč
160 Kč
250 Kč
450 Kč
400 Kč

Parafínové zábaly rukou + masáž rukou
Porada při líčení (30 min)

400 Kč
550 Kč

Upozornění:
Kosmetička určí dle délky práce a spotřeby materiálu cenu za tyto úkony před ošetřením.

Galvanoterapie – galvanická žehlička
• efektivní způsob omlazení pleti
• vyhlazuje vrásky, zpevňuje kontury obličeje
Ionoforéza
• zapracování séra do kůže
Ozonizér
• vysokofrekvenční proudy desinfikující kůži
Ultrazvukové čištění
• šetrné, citlivé a přitom důkladné čištění pleti
• profesionální špachtle s vysokou frekvencí až 270 000 impulsů za sekundu

Kosmetické balíčky
1. AKNÉ KOMPLET – 1,5 hod.
•
•
•
•
•
•
•
•

850 Kč

doplňková péče k doporučené léčbě lékařem
hloubkové čištění pleti ultrazvukovou špachtlí s tonikem s exfoliačním účinkem
umožňuje hloubkové čištění pokožky, odstraňuje odumřelé buňky a stahuje póry
redukuje stopy po akné
ozonizér – desinfekce a okysličení pokožky
změkčení pokožky a její hloubkové čištění za sterilních podmínek
používáme speciální nekomedogenní přípravky určené k terapii akné
možnost konzultace s lékařem před nebo během kúry

2. AKNÉ BASIC – 1 hod.
• ošetření po domluvě s kosmetičkou
• hloubkové čištění ultrazvukem
• při ošetření používáme nekomedogenní
přípravky
• možnost konzultace s lékařem
3. HYDRACURE – 1.5 hod.
• zregeneruje a omladí nedostatečně hydratovanou pokožku se známkami stárnutí
• originální tahy obličejové masáže napomáhají dokonalému zapracování přípravku
• ošetření pleti galvanickou žehličkou
• vysoký obsah antioxidantů stárnutí, nenasycených mastných kyselin, vitaminu E
• silný účinek proti známkám stárnutí
• udržuje pleť hladkou, zvláčňuje ji a hydratuje
• chrání ji před působením volných radikálů a dokonale ji regeneruje
• možno provádět i v zimních měsících

450 Kč

850 Kč

4. PROFESIONÁLNÍ PROGRAM PRO RUCE – 30 min.
400 Kč
• určeno pro dehydratovanou pokožku trpící nedostatkem výživy a pružnosti
• vhodné pro všechny, zvláště pak pro pacienty s atopickým ekzémem, u kterých používáme
speciální hypoalergenní přípravky
• účinná pomoc, při praskající kůži na prstech rukou
• speciální ošetření pro olupující se pokožku nebo pro pokožku s mozoly a zatvrdnutím
• obsahuje parafínový zábal na 20 minut
• liftingová masáž rukou, která účinně podpoří pronikání aktivních složek přípravků do
pokožky
• po ošetření je pokožka výrazně jemná, hladká

5. STOP STÁRNUTÍ – OŠETŘENÍ ZRALÉ PLETI – 1.5 hod.
850 Kč
• ošetření se silným liftingovým účinkem
• LED světlo – vypíná pokožku, stimuluje regeneraci kolagenu
• kosmetické přípravky se silným účinkem se aplikují pomocí originální masáže, která
napomáhá jejich vstřebávání do pokožky a podporuje jejich působení
• zlepšuje krevní oběh, podporuje tok lymfy a tonizuje svalstvo obličeje
• napomáhá lepšímu prokysličení pokožky
• masáž navodí pocit klidu a pohody
• obsahuje odlíčení, masáž obličeje a krku, mikromasáž očního okolí, masku obličeje a krku,
ošetření vitamínem A, C, E dle typu pleti, lehké líčení
• ošetření galvanickou žehličkou

6. OBOČÍ A ŘASY – RYCHLE PLNÉ KRÁSY
• tvarování obočí do přirozeného vzhledu
• barvení obočí i řas
• oči se rozjasní, obličej působí živěji
• vhodné kombinovat s mikromasáží očního okolí
• 10. ošetření – úprava obočí zdarma

250 Kč

7. STUDENT CARE – 1 hod.

350 Kč

•

odlíčení, změkčení, hloubkové čištění pleti, peeling, maska obličeje, lehké líčení

•
•

možno kombinovat s ozonizérem
čištění ultrazvukovou špachtlí

190 Kč
240 Kč

8. BALÍČEK PRO MUŽE – 1,5 hod.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

850 Kč

tonizace pleti
mikromasáž očního okolí
maska na oční okolí
při každém 10. ošetření masáž rukou zdarma
ošetření se silným liftingovým účinkem
LED světlo – vypíná pokožku, stimuluje regeneraci kolagenu
kosmetické přípravky se silným účinkem se aplikují pomocí originální masáže, která
napomáhá jejich vstřebávání do pokožky a podporuje jejich působení
zlepšuje krevní oběh, podporuje tok lymfy a tonizuje svalstvo obličeje
napomáhá lepšímu prokysličení pokožky
masáž navodí pocit klidu a pohody
obsahuje odlíčení, masáž obličeje a krku, mikromasáž očního okolí, masku obličeje a krku,
ošetření vitamínem A, C, E dle typu pleti
ošetření galvanickou žehličkou

9. SENSICARE – PÉČE O CITLIVOU PLEŤ – 1,5 hod.
850 Kč
• vhodné pro pacienty s atopickým ekzémem, kontaktní alergii
• pro klienty, kteří mívají po běžném kosmetickém ošetření vždy kožní reakci
• pracujeme striktně se sterilními, hypoalergenními přípravky, neobsahující konzervační látky
• ošetření obsahuje odlíčení, masáž obličeje a krku, masku obličeje a krku
• LED lampa
• lehké líčení zdarma

10. MEDICÍNSKÉ LÍČENÍ – 30 min.
•
•
•

400 Kč

pro ženy i muže s kožním onemocněním (růžovka, akné, pigmentace, senilní skvrny, kruhy
pod očima)
princip korekce pomocí barev
kosmetička Vás vše naučí a doporučí produkty ke korekci

11. LAMINACE OBOČÍ
800 Kč
• zdůrazní vaše přirozené obočí – úprava vlastních chloupků do požadovaného tvaru
• dlouhodobá fixace nepoddajných chloupků
• obočí působí opticky hustější a nemusí se denně upravovat
• výdrž – 3-4 týdny
12. LASH LIFTING ŘAS
950 Kč
• velice šetrná trvalá na řasy – natočení a vytažení řas nahoru k obočí
• řasy jsou natočené, opticky prodloužené a díky barvení zvýrazněné
• BONUS – LASH BOTOX – výživa látkami podporujícími jejich růst a sílu, okamžité zvětšení
objemu o 30–50%
• výdrž – 4–8 týdnů

