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Kosmetické ošetření JANSSEN COSMETICS

Přístrojové ošetření 2 v 1 ultrazvukové čištění + vyhlazování vrásek přístrojem
Galvanic Spa II ………………………………………………………………… 60 min ……. 750 Kč
Ultrazvukové hloubkové čištění pleti, peeling, vyhlazování vrásek Galvanickou žehličkou, přístrojové
zapracování liftingového séra a ampule, maska dle typu pleti, oční krém, závěrečný krém, základní
make up, ošetření je velmi příjemné a zcela bezbolestné

Kosmetické ošetření s AHA kyselinami – INSPIRA MED….. 60 min ……..... 990 Kč
Čistící emulze s AHA kyselinami, úprava a barvení obočí oční krém, peeling s 40% AHA kyselinami, gel
na neutralizaci, čištění ultrazvukem, ampule dle typu pleti, neutralizační maska krémová, sérum, krém
30 SPF tónující (vhodné i pro ženy s akné a s jinými nedostatky pleti,
ošetření je velmi šetrné k pleti)

Ultrazvukové Kaviárové ošetření s Magic Caviar perlami
………………….…………………………………………..……………..……. 90 min …....…. 1090 Kč
Odlíčení a tonizace pleti, prohřívací peeling, úprava a barvení obočí, ultrazvukové hloubkové čištění
pleti, Caviar Extract ampule, masáž obličeje, alginátová maska, oční krém, sérum Magic Spheres Caviar,
závěrečné ošetření krémem, základní make-up

Luxusní diamantové ošetření s přístrojovým ošetřením 2 v 1
…………………………………………………………………………….……... 100 min……... 1190 Kč
Odlíčení a tonizace pleti, peeling, ultrazvukové hloubkové čištění pleti, úprava a barvení obočí,
přístrojové zapracování liftingového séra a briliantové ampule, vyhlazování vrásek Galvanickou
žehličkou, masáž obličeje a dekoltu, alginátová maska s mořskými řasami (nebo s granátovým
jablkem), oční krém, Effect sérum, závěrečný krém, základní make-up
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Kosmetické ošetření PAYOT

Ošetření PAYOT s hloubkovým čištěním pleti ultrazvukem
……………………………………………………………………………. 80 min……. 790 Kč
Odlíčení a tonizace pleti, peeling, barvení obočí, hloubkové čištění ultrazvukovou špachtlí, detoxikační
maska, sérum, závěrečné ošetření krémem dle typu pleti, základní make-up

Omlazující ošetření Blue Techni Liss PAYOT
……………………………………….…………………………..……..… 90 min .….. 1090 Kč
Odlíčení a tonizace pleti, enzymatický omlazující peeling, barvení a úprava obočí, hloubkové čištění
ultrazvukovou špachtlí, jedinečná masáž Dr. Payot – 42 kroků, maska D´Tox Payot, Blue sérum, péče o
oční okolí, závěrečné ošetření krémem dle typu pleti, základní make-up

LA PERLA liftingové ošetření PAYOT + vyhlazování vrásek Galvanickou
žehličkou ........................................................... 90 min ......... 1190 Kč
Odlíčení a tonizace pleti, peeling, barvení a úprava obočí, hloubkové čištění ultrazvukovou špachtlí,
liftingová ampule, vyhlazování vrásek Galvanickou žehličkou, masáž obličeje, maska algynátová HYDRA
EXPERIENCE, perlové sérum, péče o oční okolí, závěrečné ošetření krémem dle typu pleti, základní
make-up

Ošetření královny Kleopatry Rituál PAYOT ( 2x maska)
…………………………………………..……………………………….…… 100 min ……..... 1390 Kč
Odlíčení a tonizace pleti. peeling gomage, barvení a úprava obočí, hloubkové čištění ultrazvukovou
špachtlí, maska PAYOT D´TOX, liftingové sérum, jedinečná masáž Dr. Payot – 42 kroků, maska
alginátová PAYOT, antioxidační esence, péče o oční okolí, závěrečné ošetření krémem,
základní make-up

www.brno-kosmeticky-salon.cz

KOSMETIKA & VIZÁŽISTIKA MARTINA MARKOVÁ

Studio krásy v Divadelní, Divadelní 4, Brno tel. : 774 67 52 39

PŘÍSTROJOVÉ KOSMETICKÉ OŠETŘENÍ
Přístrojové ošetření pleti radiofrekvenčním přístrojem + ultrazvukové čištění
……………………………………………………………………………… 50 min ……..………….… 750 Kč
Odlíčení a tonizace pleti, ultrazvukové hloubkové čištění pleti, 15 min. liftingové ošetření
radiofrekvenčním přístrojem, liftinová ampule, maska dle typu pleti, sérum, závěrečný krém, ošetření je
velmi příjemné a zcela bezbolestné

Drobná kosmetika
Barvení řas, formování a barvení obočí (pouze při kosmetické ošetření) ………………………….….. 150 Kč
Drobná depilace ( pouze při kosmetickém ošetření )
Horní ret ……………………………………………….………………………………………………………………………….…. 50 Kč
Brada, tvář ……………..………………………….……………………………………………………………………………..… 70 Kč

Vizážistika
Kurz líčení Woman Beauty + asistovaný nákup kosmetiky a make-upů, 3hod …… 1190 Kč
Kurz líčení Confident Woman 2 hod …………………………………………………………………… 790 Kč
Po čem ženy touží (zkrášlující a relaxační den ) ……………………………………………….… 2690 Kč
Barevná typologie, doporučení účesu, určení typu postavy, líčení zdarma …………………..……..… 750 Kč
Změna image a vizáže Basic ……………………………………………………………….…………….. 3390 Kč
Změna image a vizáže Premium ………………………… …………………………….…………….. 3990 Kč
Zážitková celodenní změna image a vizáže …………………………..…………………………… 5490 Kč
Lifting přírodních řas (barvení zdarma) ……………………………….. 690 Kč
Bez alergií, zcela přírodní prodloužení řas, Vydrží min. 6 týdnů !

´

Francouzský chemický peeling 3x ošetření + krém SPF 50 ………………………………………… 3 600 Kč
1. Ošetření platíte 1800 Kč + obdržíte SPF 50 krém v hodnotě 500 Kč
2. Ošetření platíte 1800 Kč
3. Ošetření je zaplaceno
Obsahuje: Odstranění make up, čištění ultrazvukovou špachtlí, přípravný roztok, exfoliace, maska, ampule-elixír,
krém
Chemický peeling se provádí pouze od října do března
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Vážené zákaznice,
Dovoluji si vás upozornit, že v případě objednání ke mně do salónu na kosmetické ošetření, nebo jiné
služby uvedené v ceníku, bude brána tato objednávka jako závazná. Termín lze zrušit omluvou telefonicky,
SMS, emailem nejpozději 24 hod před domluveným termínem. V případě, že toto zrušení objednání
neuskutečníte, budu požadovat při další vaší návštěvě 200 Kč jako náhradu za zrušení termínu.
Děkuji za pochopení.

