CENÍK SLUŽEB
KADEŘNICKÉ SLUŽBY

1

BARBER SLUŽBY

2

PRODLUŽOVÁNÍ VLASŮ

3

ŠKOLÍCÍ CENTRUM PRODLUŽOVÁNÍ VLASŮ

4

PÉČE O RUCE A NEHTY

5

KOSMETICKÉ SLUŽBY

6

VIZÁŽISTICKÉ SLUŽBY

7

DEPILACE LYCON

8

PERMANENTNÍ MAKE-UP

9

VÝŽIVOVÉ PORADENSTVÍ

10

MASÁŽE

11

SLUŽBY TRENÉRA A PORADCE

12

KADEŘNICKÉ SLUŽBY
Dámský střih
(mytí, střih, foukaná, styling)

550,-

610,-

690,-

Barvení
(barva, mytí, střih, foukaná, styling)

890,-

1 150,-

1 350,-

Barvení odrostu
(barva, mytí, střih, foukaná, styling)

850,-

1 090,-

1 290,-

Melír a barva
(melír, barva, mytí, střih, foukaná, styling)

950,-

1 350,-

1 790,-

Odbarvovací vymývací lázeň
(šetrné vymývání barvy z vlasů klientky, mytí)

950,-

1 090,-

1 590,-

Melír
(melír, mytí, střih, foukaná, styling)

1 090,-

1 350,-

1 790,-

Melír - extra hustý
(melír, mytí, střih, foukaná, styling)

1 290,-

1 690,-

1 990,-

Balayage
(balayage, mytí, střih, foukaná, styling)

------

1 690,-

1 890,-

Foukaná
(mytí, foukaná)

410,-

550,-

650,-

Společenský účes

790,-

1 190,-

1 390,-

Zkouška společenského účesu

690,-

890,-

1 190,-

Wellness ošetření

790,-

1 090,-

1 290,-

Pozn.: Technika stínování vlasů (balayage) se může skládat nejen ze samotného stínování, ale také z předchozího
odbarvení či následného tónovaní barvou, nebo obojího (dle požadovaného výsledku). V tomto případě se ceny
jednotlivých služeb sčítají.
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BARBER SLUŽBY
BARBER STŘIH
(střih, mytí, vysušení, úprava obočí, opálení chloupků na uších, závěrečný styling)

550,-

HOLENÍ HOT TOWEL
(ošetření, napaření horkým ručníkem, oholení, péče, aplikace kolínské)

450,-

CLASIC BARBER STŘIH & HOLENÍ
(střih, mytí, vysušení, opálení chloupků na uších, úprava kontur a obočí,
holení hot towel, péče, závěrečný styling, aplikace kolínské)

850,-
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PRODLUŽOVÁNÍ VLASŮ
25 - 30 cm

90,- / pramen

30 - 35 cm

99,- / pramen

35 - 40 cm

109,- / pramen

40 - 45 cm

149,- / pramen

45 - 50 cm

159,- / pramen

50 - 55 cm

169,- / pramen

55 - 60 cm

179,- / pramen

60 - 65 cm

189,- / pramen

65 - 70 cm

199,- / pramen

70 - 100 cm

209,- / pramen

Doplnění

55,- / pramen

Sundání

25,- / pramen

Při zhušťování vlastních vlasů aplikujeme na hlavu (30 – 60) a pro celkové prodloužení (60 – 140) vlasových
pramenů. Uvedené ceny prodloužení se mohou lišit na základě struktury, kvality a barvy o cca 10 % oběma
směry.
V konečné ceně prodloužení je zahrnut veškerý vlasový materiál, kartáč na prodloužené vlasy a práce.
V případě nestandartního, nebo opakovaného barvení a melírování prodloužených vlasů účtujeme za kadeřnické
služby příplatek na základě zvolené délky a hustoty 10 % - 30 %.
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ŠKOLÍCÍ CENTRUM PRODLUŽOVÁNÍ VLASŮ
Certifikovaný kurz
(cena za jednu z vybraných metod)

15 500,-

Kurz bělení a pigmentace vlasového materiálu
(pouze pro absolventy kurzu prodlužování vlasů)

3 500,-

Příprava vlasových pramenů ze surových copů

5 500,-

Dezinfekce střiženého vlasového materiálu

1 500,-

Zvýhodněný kurz – PROFI (3 metody)
(keratin za tepla, mikro-ring, trubičky, pásková metoda obou typů – klasik, mini)

35 000,-

Veškeré naše kurzy jsou plně vybavené. Námi proškoleným klientkám poskytujeme komplexní pokurzový servis –
poradenství, prodej vlasového materiálu, veškerých pomůcek a technického vybavení pro prodlužování a
zhušťování vlasů, velkoobchodní ceník.
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PÉČE O RUCE A NEHTY
Modeláž gelových nehtů

800,-

Doplnění gelových nehtů (bílá francie)

od 600,-

Doplnění gelových nehtů (barevný gel)

od 650,-

Potažení přírodních nehtů gelem

500,-

Odstranění gelových nehtů

200,-

Odstranění akrylových nehtů před gelovou modeláží

250,-

Nail art (méně náročný)

od 50,-

Nail art (náročný)

od 250,-

Zdobení (od 3ks)

od 5,-

Základní manikúra

350,-

P-Shine

350,-

Manikúra + P-shine

590,-

Rock Lack

300,-

Rock Lack + manikúra

590,-

Shellac

300,-

Shellac + manikúra

590,-

Lakování

100,-

Francouzské lakování

150,-

Parafínový zábal

200,-
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KOSMETICKÉ SLUŽBY
Junior Puran Treatment
Čistící ošetření mladé a problematické pleti.
Délka ošetření cca 45 minut.

690,-

Junior Basic MoistureTreatment
Základní hydratační ošetření mladé pleti.
Délka ošetření cca 45 minut.

690,-

Standard Basic Treatmet
Základní ošetření normální a zralé pleti
Délka ošetření cca 75 minut

1 190,- až 1 390,-

Intensive a Special Treatment
Ošetření zaměřená na individuální potřeby pleti
Délka ošetření cca 75 – 90 minut

1 490,- až 2 290,-

AHA Acid Treatments (chemické peelingy)
Délka ošetření cca 45 minut
(pro maximální efekt doporučujeme ošetření formou kúry,
tj. 5 – 10 ošetření vždy po dvou týdnech)

790,-

Diamantová mikrodermabraze
Délka ošetření cca 30 minut

490,-

Pleťová ošetření zahrnují odlíčení/ očištění pleti, peeling, hloubkové čištění, úpravu obočí event.barvení, sérum/
fluid, masáž obličeje, krku, dekoltu a rukou (kromě ošetřeních pro mladou pleť), masku, konečnou úpravu (pudr,
řasenka), za příplatek 100 Kč lze doplnit o malé denní líčení (make up, pudr, tvářenka, řasenka, lesk na rty)

Body SPA Treatment
Ošetření zaměřená na individuální potřeby pokožky celého těla
Délka ošetření 90 - 180 minut

1 690,- až 2 800,-

Lash Lifting

780,-

Lash Lifting s barvením řas

840,-
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VIZÁŽISTICKÉ SLUŽBY
Denní líčení

490,-

Večerní líčení

690,-

Foto make-up (hodinová sazba)
1 hodina

790,-

2 hodiny

1 600,-

4 hodiny (½ den)

3 600,-

8 hodin (celý den)

7 500,-

Svatební líčení se zkouškou

2 200,-

Svatební líčení a účes se zkouškou
Svatebčanky/ osoba
Lepení jednorázových řas (pouze k líčení)
Svatební Brunch
(make up a účes pro nevěstu se zkouškou, 4 svatebčanky, lahev sektu,
káva a občerstvení v prostorách Salon Detail)

 4
 400,690,250,- až 550,15 000,-

Pozn. V případě vizážistických služeb mimo salon Detail bude účtován paušální poplatek za časovou náročnost
300 Kč (Mělník), 500 Kč a pohonné hmoty (15 km a více od Mělníka)

Beauty Workshop individuální
(2,5 hodiny + ZDARMA produkt v hodnotě 600,-)
Beauty Workshop skupinový
(min. 2 a max. 4 osoby; 2,5 hodiny + ZDARMA produkt v hodnotě 600,-)
Beauty konzultace

2 200,1 500,- / osoba

790,- / hodina

Tvarování obočí (depilace Lycon)

200,-

Tvarování obočí (depilace filmwax) + barvení

300,-

Barvení řas

100,-

Barvení obočí

100,-

Barvení řas a obočí

200,-

Pozn. Lycon je speciální šetrný vosk pro depilaci citlivých a intimních míst
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DEPILACE LYCON
Pro dámy:
Horní ret
Brada, tváře

200,300,- až 400,-

Nosní dírky

150,-

Podpaží

500,-

Ruce po loket

300,-

Ruce celé

500,-

Nohy lýtka

400,-

Nohy celé

800,-

Bikini

500,- až 800,-

Pro pány: (ceny jsou určovány individuálně dle rozsahu depilované plochy)
Nosní dírky

150,-

Hrudník

od 350,-

Ramena

od 350,-

Břicho

od 350,-

Ruce celé

od 500,-

Podpaží

500,-

Záda celá

od 600,-

Lýtka

od 400,-

Nohy celé

od 800,-
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PERMANENTNÍ MAKE-UP
Obočí (vyplnění)

4 500,-

Obočí (kaligrafické čárkování)

4 700,-

Horní linky

2 700,-

Dolní linky

2 200,-

Oboje linky

4 400,-

Kontura rtů

3 900,-

Kontura rtů se stínováním

4 800,-

Pozn.: Služba permanentního make-upu je prováděna pouze ve stanovených termínech. Termíny jsou
zveřejněny na Facebookovém profilu nebo sdělíme na dotaz.
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VÝŽIVOVÉ PORADENSTVÍ
Vstupní konzultace
Úvodní konzultaci, kde společně zhodnotíme zdravotní stav, momentální
situaci, ujasníme si Vaše cíle a požadavky. Délka vstupní konzultace
je cca 1 – 1,5 hodiny. V případě balíčku je již zahrnuta v konečné
ceně.

450,-

Následná konzultace
Konzultace a kontrola nastaveného režimu, jídelníčku, Vašeho zdravotního
stavu, měření, vážení, další postup atd. Délka této konzultace je cca 0,5
hodiny. V případě balíčku je již zahrnuta v konečné ceně.)

250,-

Základy zdravé výživy – tříměsíční redukční program
S tímto balíčkem získáte podvědomí o zásadách zdravého stravování a o
správných podílech jednotlivých makroživin v potravě. Odstraníte chybné
stravovací návyky, které vedou k nárůstu kilogramů a zmírníte tak případné
zdravotní problémy. Balíček zahrnuje 1x vstupní konzultace, 5x následná konzultace,
měření, vážení, pomůcky, ukázkový jídelníček na 1 týden. Bonus - doporučení a návrh
cviků zdarma.
Nakupování
Nevíte jaké potraviny kupovat? Které jsou vhodné a které byste raději měli
nechat v regále? Půjdu nakupovat s Vámi. Nákup trvá cca 1 hodinu.
Týdenní jídelníček
Podrobně rozepsaný jídelníček na každý den, včetně uvedení skladby
makroživin. Výživový plán s podrobným rozborem.
Individuální lekce Pilates
Individuální hodina, kde si ukážeme a nacvičíme základní sestavu cviků Pilatesovi
metody.

2 500,-

300,-

1 000,-

400,-
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MASÁŽE
Klasická relaxační masáž
Délka masáže je 60 minut.

 600,-

Sportovní masáž se zaměřením na uvolnění svalových uzlíků a spasmů
Odstraňuje únavu a svalové napětí, přináší celkové uvolnění těla a urychluje regenerační schopnosti.
Délka masáže je 60 minut.

650,-

Havajská masáž Lomi Lomi
Tradiční havajská masáž prováděna převážně předloktím a lokty provázená dlouhými rytmickými tahy.
Může být relaxační, ale i drsnější na odblokování zatuhlých partií.
Délka masáže je 60 minut.

650,-

Masáž lávovými kameny
Relaxační masáž nahřátými kameny Vás uvolní jak psychicky, tak fyzicky a dokonale zharmonizuje
Vaše tělo i mysl.
Délka masáže je 60 minut.

750,-

Masáž celého těla
Záda, šíje, nohy zezadu nebo zepředu, hrudník nebo ruce.
Délka masáže je 130 minut.

1 350,-

Pozn.: U masáží si vždy společně vybíráme masírované partie (záda, šíje, nohy zepředu a zezadu, hrudník, ruce,
břicho nebo obličej).
Všechny masáže je možné prodloužit o 10 minut za příplatek 100 Kč.
Každá desátá masáž je za poloviční cenu.
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SLUŽBY TRENÉRA A PORADCE
Individuální trénink s osobním trenérem
Naučte se jak správně a efektivně cvičit a získejte zásobárnu cviků.
Tréninku předchází vstupní konzultace,aby byli cviky co nejvíce
přizpůsobeny Vaším individuálním potřebám a cílům.
Individuální konzultace životního stylu a cvičení na míru
Pro všechny, kteří mají chuť se sebou něco dělat, ale neví kde začít.
Balíček obsahuje 3x konzultaci – 1x vstupní, 1x vysvětlení cvičebního
programu a doporučení a 1x následná konzultace v průběhu změny.
Časový horizont cca 2 - 3 měsíce. Každá další konzultace 300,- / hod.

300,- / 30 minut
450,- / 60 minut

2 000,-

Pozn.: Konzultace a tréninky probíhají v salonu Detail. Po dohodě je možné i individuálně u Vás doma, v práci
nebo ve fitness centru. Mělník zdarma, dále účtujeme taxu za dojíždění 10,- / km.
Na cvičení je možné zakoupit permanentku – 8x lekce 30 minut za 2 100 Kč, 8x lekce 60 minut za 3 300 Kč.
Ke každé permanentce dostanete jako bonus 3x konzultaci a tipy na vylepšení jídelníčku a cvičení na doma.
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