
Kosmetické ošetření těla

Kavitace - kavitační liposukce 

Ošetření je nechirurgický, nejefektivnější prostředek, jak se dlouhodobě zbavit tukových 

ložisek a celulitidy. Jedno ošetření trvá 20 - 30 minut a úbytek je viditelný již po prvním 

sezení. Četnost se opakuje dle individuálních problémů a dispozic klienta. Není nutné 

opakování. Zákrok je pociťován jako příjemná hřejivá masáž a je vhodný i pro muže. 

stálá cena pro 

ubytováné hosty

ceny jsou v CZK

partie běžná cena akční cena

bříško 3 000,00         1 500,00                      

boky 3 000,00         1 500,00                      

bříško + boky 5 000,00         2 000,00                      

zadeček 3 000,00         1 500,00                      

stehna vnitřní 3 000,00         1 500,00                      

stehna vnější 3 000,00         1 500,00                      

stehna celá 5 000,00         2 000,00                      

záda 3 000,00         1 500,00                      

ruce 2 000,00         1 000,00                      

kolena 2 000,00         1 000,00                      

Lymfodrenáž přístrojová 
Jedná se o přístroj pro sekvenční kompresivní drenáž fungující na principu presoterapie 

— tlakových vln. Speciální návleky, do kterých je vháněn vzduch, se nafukují a vytlačují 

lymfu z periferie do centra a zpět. Drenáž tak probíhá tlakovou vlnou, zprůchodňuje 

lymfatické cévy a pomáhá odtoku toxických látek zadržených v těle.

Lymfodrenáž přístrojová 500,00             300,00                          

lymfodrenáž přístrojová po aplikaci naší procedury 200,00             100,00                          

Kosmetické ošetření těla

Laserová liposukce

Nová revoluční neinvazivní metoda odstraňování nežádoucích tukových polštářků a 

tvarování postavy za použití nízkoúrovňového laseru. U některých klientů až o 2 

konfekční velikosti za 14 dní! možňuje plošné ošetření větších (a více) partií najednou. 

Využívá paměťového efektu, buňky si informaci o hubnutí předávají a dochází k úbytkům 

v celém těle

stálá cena pro 

ubytováné hosty

doba ošetření 60 min běžná cena akční cena

1 ošetření 4 500,00         2 250,00                      

2 ošetření 8 000,00         4 000,00                      

3 ošetření 11 500,00       5 750,00                      



4 ošetření 15 000,00       7 500,00                      

5 ošetření 18 000,00       9 000,00                      

6 ošetření 20 000,00       10 000,00                    

vždy se jedná o ošetření max 8 ploškami

Lymfodrenáž přístrojová 

Jedná se o přístroj pro sekvenční kompresivní drenáž fungující na principu presoterapie 

— tlakových vln. Speciální návleky, do kterých je vháněn vzduch, se nafukují a vytlačují 

lymfu z periferie do centra a zpět. Drenáž tak probíhá tlakovou vlnou, zprůchodňuje 

lymfatické cévy a pomáhá odtoku toxických látek zadržených v těle.

Lymfodrenáž přístrojová 500,00             300,00                          

lymfodrenáž přístrojová po aplikaci naší procedury 100,00             -                                 

Sauna

Sauna 

60 minut 800,00             

další každá započatá hodina 400,00             

Kosmetické ošetření obličeje a dekoltu

Ošetření laserem s masáží obličeje - doba ošetření 30  minut

doba aplikace laseru je uvedena u procedur, součástí procedury 

je aplikace vhodného krému a ruční masáž

ošetřující programy běžná cena

popáleniny (13 minut) 1 000,00         

regenerace nehtů (14 minut) 1 000,00         

regenerace vlasů (15 minut) 1 000,00         

strie (15 minut) 1 000,00         

oční okolí (3 minuty) 1 000,00         

opar, lišej (4 minuty) 1 000,00         

regenerace po depilaci (5 minut) 1 000,00         

aplikace masky (6 minut) 1 500,00         

jizvy (7 minut) 1 000,00         

keloidní jizvy (8 minut) 1 000,00         

kuperóza (9 minut) 1 000,00         

poruchy pigmentu (10 minut) 1 000,00         

regenerace/ vrásky (11 minut) 1 000,00         

akne (12 minut) 1 000,00         



Radiofrekvence obličeje a očního okolí 

ALTERNATIVA PLEŤOVÉHO LIFTINGU bez chirurgického zákroku. Radiofrekvenční metoda 

je nejmodernější technologie , testováno v oblasti estetického použití.

Radiofrekvenční vlny způsobují krátké kmitání, které vytváří teplo, známé  jako hluboké 

teplo. Radiofrkvencí docílíte celkové omlazení pleti obličeje,krku i dekoltu.

ošetřující programy přístrojem + ruční masáž a aplikace 

krému, gelu běžná cena

radiofrekvence obličeje - 20 minut 800,00             

radiofrekvence očního okolí - 10 minut 500,00             

Ošetření pleti přístrojem AQUA GLO

Pomocí speciálních roztoků jsou velmi konzistentně a jemně vyčištěny ucpané póry, 

odstraněny odumřelé kožní buňky. Pomáhá extrahovat keratin, maz, černé tečky nebo 

jakékoli jiné nečistoty z pórů. Současně se pomocí unikátního spirálně tvarovaného hrotu 

se třemi mikro otvory vnáší hluboko do pokožky terapeuticky navržené roztoky, a to 

přímo dolu k dermálním spojům, kde se kožní buňky regenerují.

ošetřující programy přístrojem + ruční masáž a aplikace 

roztoku a krému běžná cena

ošetření obličeje 2 000,00         

ošetření obličeje a dekoltu 2 300,00         

Radiofrekvence vybraných partií 

Radiofrekvence je neinvazivní metoda, která velmi účinně a rychle zpevňuje a vypíná 

pokožku na různých částech těla (bříško, paže, nohy, hýždě, záda). Výborné výsledky 

tělové radiofrekvence jsou viditelné u ochablé pokožky, bříška po porodu, a partií 

ošetřených kryolipolýzou v důsledku rychlého úbytku „odsátého“ tuku. Principem této 

metody je vyvolání tepelného efektu, díky kterému je stimulována tvorba nového 

kolagenu. Jedná se o nebolestivou, bezpečnou a vysoce účinnou metodu k vymodelování 

postavy a odstranění ochablé pokožky.

ceny jsou v CZK

partie běžná cena

bříško 1 000,00         

boky 1 000,00         

bříško + boky 1 000,00         

zadeček 1 000,00         

stehna vnitřní 1 000,00         

stehna vnější 1 000,00         

stehna celá 1 000,00         

záda 1 000,00         

ruce 1 000,00         

kolena 1 000,00         



Lymfodrenáž přístrojová 

Jedná se o přístroj pro sekvenční kompresivní drenáž fungující na principu presoterapie 

— tlakových vln. Speciální návleky, do kterých je vháněn vzduch, se nafukují a vytlačují 

lymfu z periferie do centra a zpět. Drenáž tak probíhá tlakovou vlnou, zprůchodňuje 

lymfatické cévy a pomáhá odtoku toxických látek zadržených v těle.

Lymfodrenáž přístrojová 500,00             

lymfodrenáž přístrojová po aplikaci naší procedury 200,00             

Vakuum - procedura přístrojem, vhodná po kavitaci, liposukci a RF

Tato speciální masáž má za úkol obnovit a zvýšit oběh lymfy. Pomocí cíleného masážního 

tlaku a směru je možné lymfu aktivovat a dosáhnout odplavení škodlivin z těla ven. Díky 

nasátí vakuovým přístrojem se obsah tukových buněk dostane ven z těla rychleji - pomocí 

lymfatického a vylučovacího systému. Vakuum působí dobře i na prokrvení dané partie a 

tím výrazně eliminuje celulitidu. Silná zvuková vlna funguje účinně na podporu 

metabolismus tkání těla, odstraňuje celulitidu, zpevňuje pokožku a zlepšuje pružnost 

pokožky s trvalými účinky. Navíc, zvýší pružnost svalů a podporuje metabolismus buněk.

Vakuum 1 000,00         

Vakuum - aplikace po kavitaci, liposukci, RF 500,00             

Ubytovaným hostům poskytujeme v době pobytu slevy až 50%.

Při větším počtu procedur poskytujeme slevu až 50%.


