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

710,-

810,-

850,-

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

950,-

1 210,-

1 510,-

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

910,-

1 150,-

1 450,-

1 150,-

1 590,-

1 990,-

950,-

1 150,-

1 590,-

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

1 150,-

1 410,-

1 850,-

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

1 310,-

1 950,-

2 250,-

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

------

1 750,-

1 950,-

Foukaná
(mytí, foukaná)

510,-

650,-

710,-

Společenský účes

890,-

1 290,-

1 590,-

Zkouška společenského účesu

690,-

890,-

1 190,-

Wellness ošetření

790,-

1 150,-

1 350,-

Melír a barva
(melír, barva, mytí, střih, foukaná, styling)
Odbarvovací vymývací lázeň
(šetrné vymývání barvy z vlasů klientky, mytí)

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, úprava chloupků v uších, úprava obočí, mytí, masáž, vysušení,
závěrečný styling)

550,-

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

450,-

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

850,-

2

PÉČE O RUCE A NEHTY
Modeláž gelových nehtů

800,-

Doplnění gelových nehtů (bílá francie)

od 650,-

Doplnění gelových nehtů (barevný gel)

od 700,-

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
Junior Puran Treatment
Čistící ošetření mladé a problematické pleti. Cena se liší typem použité masky.
Délka ošetření cca 45 minut.
Basic MoistureTreatment
Základní hydratační ošetření normální a zralé pleti.
Délka ošetření cca 75 minut.
Intensive a Special Treatment
Ošetření zaměřená na individuální potřeby pleti
Délka ošetření cca 75 – 90 minut.
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. Cena se liší typem použité masky.

SLUŽBY
od 890,- do 990,-

1 490,-

od 1 590,- do 2 290,-

od 890,- do 990,-

Pozn.: 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
(tónovací krém, pudr, řasenka), za příplatek 200 Kč lze doplnit o malé denní líčení (make up, pudr, tvářenka,
řasenka, lesk na rty).

Ceny vč. DPH. Změna cen vyhrazena.
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VIZÁŽISTICKÉ SLUŽBY
Denní líčení
Večerní líčení
Společenský účes

700,1 200,500,- až 1 800,-

Foto make-up (hodinová sazba)
1 hodina

900,- až 1 200,-

2 hodiny

2 000,-

4 hodiny (½ den)

4 000,-

8 hodin (celý den)

8 000,-

Svatební líčení se zkouškou

2 800,-

Svatební líčení a účes se zkouškou

5 500,-

Svatebčanky (make-up)/ osoba
Svatebčanky (účes)/osoba
Lepení jednorázových řas (pouze k líčení)

800,500,- až 1 500,200,- až 550,-

Pozn.1 V případě vizážistických služeb mimo provozovnu salonu Detail bude účtován paušální poplatek za
časovou náročnost mimo provozovnu 500 Kč a pohonné hmoty (více, jak 20 km od Mělníka), 7 Kč/km.
Pozn.2 Ceny, kde je uvedeno rozpětí “od do” jsou dojednány vždy smluvně, cena se odvíjí od náročnosti provedení
make-up/účesu a použitého materiálu.
Pozn.3 Lepení jednorázových řas je součástí večerního a svatebního líčení a je zahrnuto v ceně. V případě
požadavku u jiného typu líčení bude připočtena cena 200,- až 500,- (dle typu použitých řas). Lepení řas provádím
pouze u mnou provedeném makeupu.

Ceny vč. DPH. Změna cen vyhrazena.
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KURZY A WORKSHOPY
Beauty konzultace
90 minut
Zvolíme typ ideálního líčení, pro denní použití, vybereme vhodné produkty,
probereme vaše zvyklosti, požadavky a produkty, které dosud používáte.
Krok po kroku vám ukážu postup správného líčení a nalíčím vás.

1 200,-

Kurz osobního líčení
2,5 hodiny
Základní techniky makeupu pro osobní líčení. Jak správně pleť připravit,
jaké zvolit produkty a jak na požadovaný výsledek. Povedu vás krok po kroku a
vy bude tvořit sama na sobě a trénovat s mou pomocí.

2 800,-

Teenage-makeup kurz
2 hodiny
Základy kosmetické hygieny, jak o pleť pečovat a jaký zvolit makeup, který projde
ve škole i u rodičů a třeba i party look. To vše je součástí tohoto kurzu pro první
experimenty s makeupem

1 900,-

Indviduální profi-makeup kurz 1
4 hodiny
Kurz pro profesionální vizážistky, kde vás povedu krok po kroku svými vizážistickými
technikami. Zaměřený převážně na beauty nebo bridal look.

4 500,-

Indviduální profi-makeup kurz 2
6 hodin
Kurz pro profesionální vizážistky, který je zaměřen na pokročilé techniky líčení,
tzv. „východní styl“, kterým jsem se vyškolila u nejlepších polských vizážistek.

6 500,-

Proměny (pro webovou prezentaci)
Proměny (pro tiskovou podobu)
3,5 hodiny
Fotoproměny plní sny stát se „kráskou z katalogu“ Jedná se o zážitkovou službu.
Nalíčím, načešu, nastylizuju a vyfotím. Pro webovou prezentaci zvládám foto já a
můj Iphone (můj styl znáte z Instagramu a Facebooku) a pokud si chcete udělat radost
sobě nebo někomu jinému fotodárkem, spolupracuji s FOTOATELIÉR MĚLNÍK,
kde si užijte focení v profi ateliéru a výsledkem bude 5 skvělých fotek.

3 500,4 500,-

Proměny – zážitkové focení
od 4 500,4 – 5 hodin
Tématická proměna, kreativní makeup styl. Na časté dotazy na základě mých prací, které prezentuji na sociálních
sítích nabízím tuto zcela novou služby. Proměním vás k nepoznání :-D. Halooweenský, vánoční, velikonoční,
valentýnský nebo bůhvíjaký look, budete to výzva a zážitek pro nás pro obě. Cena je závislá od náročnosti práce
a použitého materiálu, proto je uvedena pouze cena od.
Pozn. Uvedené časy jsou orientační, u kurzů je vždy pravděpodobnost protažení o několik desítek minut.
Nepracujeme pod tlakem a ve stresu, je to vždy o vás a chuti tvořit. :-)
Ceny vč. DPH. Změna cen vyhrazena.
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SLUŽBY V PÉČI O ŘASY A OBOČÍ
Lash Lifting

780,-

Lash Lifting s barvením řas

840,-

Tvarování obočí (depilace Lycon)

200,-

Tvarování obočí (depilace Lycon) + 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.

Ceny vč. DPH. Změna cen vyhrazena.
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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.

Ceny vč. DPH. Změna cen vyhrazena.
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VÝŽIVA A FITNESS
Vstupní konzultace

450,-

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.
Následná konzultace

250,-

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.)
Základy zdravé výživy – tříměsíční redukční program

2 500,-

S tímto balíčkem získáte podvědomí o zásadách zdravého stravování a o
správných podílech jednotlivých makroživin v potravě. Odstraníte chybn
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

300,-

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

1 000,-

Podrobně rozepsaný jídelníček na každý den, včetně uvedení skladby
makroživin. Výživový plán s podrobným rozborem.
Individuální lekce Pilates

400,-

Individuální hodina, kde si ukážeme a nacvičíme základní sestavu cviků
Pilatesovi metody.
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MASÁŽE
Klasická masáž zad
Potřebujete ulevit od bolesti zad, ale nemáte moc času? Klasická masáž
zad na 30 minut je pro vás ideální volbou.

450,- (30 minut)

Antistresová masáž
Tato masáž se soustředí na horní část těla. Promasírování zad, šíje, hlavy
a rukou přinese dokonalý antistresový zážitek.

700,- (45 minut) / 850,- (60 minut)

Relaxační masáž
Relaxační masáž nemusí znamenat jen jemné tahy. Ke každému klientovi
přistupuji individuálně podle jeho potřeb a preferencí. U této masáže
můžete očekávat relax, ale zároveň s použitím přiměřené síly a příjemného
tlaku dosáhnu uvolnění ztuhlého svalstva.

850,- (60 minut) / 1 300,- (90 minut)

Hloubková masáž
1 000,- (60 minut) / 1 600,- (90 minut)
Tady už jde do tuhého :-) Pokud jste ztuhlí až na půdu a víte, že snesete
pořádnou sílu, je pro vás hloubková masáž jako stvořená. Masáž je
prováděna i lokty.
RITUÁL Oáza klidu
V hlavní roli LEVANDULE! Celotělový rituál, který vás zbaví stresu a
napětí. Levandule je známá pro své uklidňující účinky. Blahodárně působí
na spánek, pokožku i emoce. Při rituálu je použit přírodní levandulový olej,
levandulový krém a levandulový olej na obličej.

1 500,- (75 minut)

RITUÁL Královna růží
V hlavní roli RŮŽE! Smyslná vůně a okouzlující účinky vzácného růžového
oleje harmonizují tělo a přináší nenahraditelný relaxační zážitek. Při tomto
luxusním rituálu se nebudete jako královna cítit jen vy ale i vaše pokožka,
kterou růže zanechá sametově hebkou. Zklidní váš mozek, pohladí vaše
emoce a přinese radost. Při rituálu je použit růžový olej, růžová květová
voda a růžový krém.

2 000,- (90 minut)
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