CENÍK OŠETŘENÍ JOVENA (neuvedené ceny individuálně)
KOSMETICKÁ OŠETŘENÍ
JEDNOTLIVÉ ÚKONY
barvení řas
úprava obočí
úprava a barvení obočí
depilace horního rtu voskem
jemné čištění obličeje a dekoltu - specialista Cleanser a Bio Enzy pro citlivou pleť
masáž obličeje, krku a dekoltu
čištící a regenerační Peeling program Natinuel
samostatná aktivní maska dle typu pleti 20 minut

70,00 Kč
60,00 Kč
100,00 Kč
90,00 Kč
80,00 Kč
195,00 Kč
165,00 Kč
140,00 Kč

ŘASY
trvalá na řasy THUYA (bez barvy, nutno přičíst)
prodlužování řas - řasa na řasu
doplnění prodlužování řas - řasa na řasu

450,00 Kč
1 200,00 Kč
600,00 Kč

KOSMETICKÉ PROGRAMY NATINUEL - klasická péče
konkrétní popisy v menu Kosmetická péče - kosmetika Natinuel podle typu pleti
Basic Skin (30 minut, základní program pro čištění a udržování zdravé pleti, hydratace)
Akne Stop (účinný léčebně - kosmetický program k ošetření pleti trpící akné)
Day to Day (ošetření zdravé pleti, pro běžnou hloubkovou péči a hydrataci, výživě)
Beauty (rychlá zkrášlovací péče, tzv. "první pomoc", včetně peelingu a liftingu)
Fit Lifting (jemný liftingový program pro opakovanou péči, 30 +, včetně peelingu)
Botolift (silná omlazující kůra, zejména pro oční okolí a mimické vrásky)
Pigment STOP (pravidelná kůra pro pleť trpící pigmentovými skvrnami)
Homeo ROSE (péče o citlivou a kuperózní pleť (s rozšířenými žilkami)
Ultra Ton (velmi silná kůra pro stárnoucí pokožku, obličej, krk a dekolt)
Collagen III Anti Age (program řady WOW EFFECT! S okamžitým liftingovým efektem)
"C" Anti Aging (silný program pro unavenou pleť, plný vitamínů, okamžitý WOW EFFECT)
PEEL YOU (peelingy s AHA a AKA kyselinkami od 25 do 50% pro obnovu pleti)

490,00 Kč
890,00 Kč
790,00 Kč
990,00 Kč
790,00 Kč
660,00 Kč
880,00 Kč
880,00 Kč
1 900,00 Kč
1 250,00 Kč
1 250,00 Kč
1 000,00 Kč

Ceny zahrnují kompletní kosmetickou péči. Cca 40 - 60 minut program.
Opravdu doporučujeme kombinaci s čistěním pleti ultrazvukem nebo s diamantovou mikrodermabrazí.
Barevně označené programy jsou velmi silnými speciálními kůrami - osvědčené, vyzkoušené. Doporučujeme .
Domácí péče - přípravky pro domácí ošetření (ceník ke stažení na stránce Kosmetika Natinuel)

ANTI - AGE PROGRAMY za použití koncentrátů a ultrazvuku NEO Vlna
HYALURON Lifting (koncentrát kyseliny hyaluronové)

880,00 Kč

odlíčení, pročištění obličeje peelingem, zapracování koncentrátu ultrazvukem, krém
TIME STOP (koncentrát s buňkami proti stárnutí a na okamžité vypnutí)

800,00 Kč

odlíčení, pročištění obličeje peelingem, zapracování 100% koncentrátu ultrazvukem
Q10 Anti Age (koncentrát koenzymu Q10, zpevnění kontur, buněčná terapie)

690,00 Kč

odlíčení, pročištění obličeje peelingem, zapracování 100% koncentrátu ultrazvukem
!!! O2 Therapy (aktivní maska s molekulami kyslíku - pro všechny typy pleti)

820,00 Kč

odlíčení, pročištění obličeje ultrazvukem - špachtlí, aplikace kyslíkové masky, kyslíkový gel
Barevně označené programy jsou velmi silnými speciálními kůrami - osvědčené, vyzkoušené. Doporučujeme.

ULTHERA THERAPY (neinvazivní facelift)
Čelo
Okolí očí (včetně spodních víček)
Tváře (lícní kosti, spodní strana tváří)
Horní část obličeje (čelo, okolí očí, horní část tváří)
Okolí úst včetně nosoretní oblasti
Podbradek (celá spodní část brady)
Spodní část obličeje, (tváře, podbradek + okolí úst)
Full Facelift (celý obličej bez podbradku a krku)
Full Lifting (celý obličej, podbradek i krk)

3 900,00 Kč
3 900,00 Kč
9 000,00 Kč
12 000,00 Kč
3 900,00 Kč
12 000,00 Kč
19 000,00 Kč
22 000,00 Kč
29 000,00 Kč

Cena zahrnuje celkové ošetření příslušné partie přístrojem Ulthera, anestetikum, poradenské služby

TERAPIE PIGMENTY Renophase
Ošetření pleti trpící na pigmentové skvrny (kombinované ošetření na 60 minut)

1 600,00 Kč

odlíčení, tonizace, diamantová mikrodermabraze, peeling RENOPHASE, aktivní krém RENOPHASE
Pro posílení imunity pleti trpící na tvorbu hyperpigmentací. Opakujte co 4 týdny.

AKNÉ STOP TERAPIE
Ošetření pleti trpící na akné (kombinované léčebné ošetření na 60 minut)

1 190,00 Kč

odlíčení, tonizace, čištění ultrazvukem, Akné Masque, Akné Stop, Akné Peeling, krém vyrovnávající PH
Doporučená frekvence absolvování terapie je zpočátku co 10 dnů, následně co 2-3 měsíce.

FOTONOVÁ TERAPIE
Péče o pleť fotonovou hlavicí, 10 - 20 minut (akné, vrásky, pigmentace, citlivá pleť)
odlíčení, působení fotonové hlavice, zklidňující balzám
Ošetření je vhodné jako doplnění běžného kosmetického programu pro zvýšení účinku.

180,00 Kč

MEZOTERAPIE - Výplně kyselinou hyaluronovou
ošetření pleti mikrojehličkami (cena je za 1 ošetření, balíček doporučených 4 ošetření je se slevou 20%)
čelo
okolí očí
nosoretní rýhy
vrásky mezi obočím
okolí úst
V ceně zahrnuto: odlíčení, BIO Enzy peeling, anestetická mast, aplikace kyseliny hyaluronové.

2 800,00 Kč
2 200,00 Kč
1 800,00 Kč
1 200,00 Kč
1 800,00 Kč

MEZOTERAPIE - Koktejly pro aplikaci mikrojehličkou
ošetření pleti mikrojehličkami - koktejly md:ceuticals (cena je za 3 ošetření - základní balíček)
okolí očí
4 500,00 Kč
tváře
4 900,00 Kč
okolí úst
4 500,00 Kč
celý obličej - Peptidy (pro pleť stárnoucí a povolenou, 35+)
7 900,00 Kč
celý obličej - NCT Hyal (pro pleť unavenou a stresovanou, 28+)
7 900,00 Kč
V ceně zahrnuto: odlíčení, BIO Enzy peeling, anestetická mast, ošetření koktejly.
Je možná kombinace ošetření partií a současně koktejů. Například Firming okolí úst + Eyes okolí očí.

PLAZMA LIFTING
radikální omlazení celého obličeje vlastní krví, pro pleť normální a smíšenou, 30+
podpora růstu vlasů - pomocí vlastní krve
radikální omlazení celého obličeje, krku a dekoltu vlastní krví

5 300,00 Kč
5 300,00 Kč
9 900,00 Kč

V ceně: odběr krve, příprava pleti na aplikaci, ampule se speciálním aktivátorem růstových hormonů,
aplikace mikrojehličkou sterilní set, anestetická mast, maska z plazmy

DIAMANTOVÁ MIKRODERMABRAZE
obličej
590,00 Kč
obličej + krk
690,00 Kč
obličej + krk + dekolt
990,00 Kč
permanentka - 10 ošetření
5 200,00 Kč
V ceně zahrnuto: odlíčení a očištění pleti, diamantová mikrodermabraze, hydratační krém.
Ošetření doporučujeme doplnit kosmetickou salónní péčí NATINUEL nebo koncentráty dle potřeby.

ULTRAZVUKOVÁ ŠPACHTLE
obličej - čištění
obličej, krk, dekolt
záda, ramena a jiné části těla - jednotlivě, 20 minut
permanentka - 10 ošetření
V ceně zahrnuto: odlíčení pleti, 20 až 30 minut čištění ultrazvukem, hydratační krém.
Ošetření je možné doplnit kosmetickou salónní péčí NATINUEL nebo ANTI AGE programy.

370,00 Kč
700,00 Kč
370,00 Kč
3 200,00 Kč

OMLAZENÍ OBLIČEJ A DEKOLT ULTRAZVUKOVOU VLNOU - NEO VLNA
obličej - omlazení ultrazvukem
dekolt - omlazení ultrazvukem
obličej a dekolt - omlazení ultrazvukem

590,00 Kč
590,00 Kč
1 000,00 Kč
5 200,00 Kč
100,00 Kč

permanentka - 10 ošetření
použití speciálních ampulí: Time Stop, kyselina Hyaluronová, Kmenové buňky, atd.
V ceně zahrnuto: odlíčení pleti, 20 minut působení ultrazvukové vlny s hydratačním gelem, liftingový krém.

RADICAL LIFTING SUPER PLUS
Kosmetické luxusní ošetření - okamžité omlazení obličeje - WOW EFFECT
V ceně zahrnuto: odlíčení pleti, enzymatický peeling, ultrazvuková špachtle nebo
diamantová mikrodermabraze, Mando Bio péče a sérum TIME STOP, ultrazvuk NEO vlna

1 290,00 Kč

KOMPLET CHEMICKÝ PEELING RENOPHASE (akné, mastná pleť, vrásky, povadlá pleť)
obličej
dekolt
obličej + krk
obličej + krk + dekolt
Pernamentka na 4 a více ošetření - sleva 20%
Kompletní ošetření zahrnuje kromě samotného peelingu ještě sérum a aktivní biomasku.
Celé ošetření trvá cca 40 minut dle reakce pleti.

1 890,00 Kč
1 900,00 Kč
2 290,00 Kč
4 500,00 Kč

BĚLENÍ ZUBů UV LED LAMPOU
Bělení zubů UV lampou
2 400,00 Kč
V ceně je zahrnuto čištění, nanesení ochranného gelu na dásně, bělící složka a působení UV lampy

980 nm laser - ODSTRANĚNÍ ŽILEK
malé lokace do 1 cm2
nos
tváře
celý obličej
větší oblasti (nohy) - do 10 x 10 cm

490,00 Kč
990,00 Kč
1 600,00 Kč
2 300,00 Kč
2 600,00 Kč

větší oblasti (nohy) - do 30 x 10 cm
4 900,00 Kč
větší oblasti - cena dle dohody
V ceně zahrnuto: konzultace, ošetření laserem. V případě potřeby 2. ošetření, sleva z druhého ošetření 50%

DEPILACE CUKROVOU PASTOU
Horní ret
Tváře
Celý obličej
Podpaží
Brazilská depilace
Předloktí
Paže
Celé ruce
Třísla
Stehna
Lýtka
Celé nohy
Břicho
Ramena
Horní část zad
Celá Záda
Okolí bradavek
(Ceny platí vždy za ošetření obou partií)

100,00 Kč
250,00 Kč
440,00 Kč
450,00 Kč
800,00 Kč
450,00 Kč
650,00 Kč
1 000,00 Kč
500,00 Kč
650,00 Kč
500,00 Kč
1 200,00 Kč
650,00 Kč
350,00 Kč
900,00 Kč
1 400,00 Kč
300,00 Kč

E - LIGHT ošetření
TRVALÁ EPILACE (Cena ošetření platí vždy za obě strany, např. pravá i levá noha, obě ruce atd.)
Horní ret
Krk (vzadu pod vlasy)
Břicho
Okolí bradavek
Tváře
Brada
Podpaží
Třísla - bikiny linie (včetně vnitřních stehen)
Předloktí
Ramena + horní část zad
Hrudník (u mužů)
Paže
Kompletní třísla - Brazílie
Celé ruce
Záda
Hýždě
Lýtka
Stehna
Celé nohy
Pernamentka na 6 a více ošetření sleva 20% z celkové ceny.

400,00 Kč
800,00 Kč
800,00 Kč
800,00 Kč
800,00 Kč
800,00 Kč
800,00 Kč
1 200,00 Kč
1 200,00 Kč
1 200,00 Kč
1 200,00 Kč
1 200,00 Kč
1 200,00 Kč
1 600,00 Kč
1 600,00 Kč
1 000,00 Kč
1 600,00 Kč
1 600,00 Kč
2 800,00 Kč

FOTOOMLAZENÍ
Celý obličej

990,00 Kč

Celý obličej a krk
Celý obličej, krk a dekolt
Pernamentka na 6 a více ošetření = sleva 20% z celkové ceny

1 600,00 Kč
2 200,00 Kč

OŠETŘENÍ AKNÉ
Obličej
Záda
Ramena
Brada
Pernamentka na 6 a více ošetření = 20% z celkové ceny

990,00 Kč
1 100,00 Kč
800,00 Kč
600,00 Kč

OŠETŘENÍ PIGMENTOVÝCH SKVRN
Obličej
Ruce (obě ruce - hřbety dlaní)
Dekolt
Jednotlivé skvrny (lokální)
Permanentka na 6 a více ošetření = 20% z celkové ceny

990,00 Kč
700,00 Kč
1 100,00 Kč
300,00 Kč

LASEROVÁ LIPOSUKCE ZERONA®
1 aplikace - ZKOUŠKA
2 200,00 Kč
obsahuje 1 x ošetření laserovým přístrojem ZERONA® , 2 x inBody měření a 2 x lymfodrenáž
8 aplikací - balíček KOMPLET
12 600,00 Kč
balíček obsahuje 8 x ošetření laserovým přístrojem ZERONA® , 4 x inBody měření,
8 x lymfodrenáž, rozbor stravovacího režimu a doporučení dle potřeby
15 aplikací - balíček KOMFORT
19 000,00 Kč
balíček obsahuje 15 x ošetření laserovým přístrojem ZERONA® vždy po 60 minutách,
8 x inBody měření, 15 x lymfodrenáž, analýzu výsledků, rozbor a doporučení stravovacího režimu
každá další aplikace v rámci trvajícího liposukčního programu
500,00 Kč
ošetření přístrojem ZERONA® a lymfodrenáž
Při jedné aplikaci zasáhne laser najednou několik oblastí, např. břicho+boky+stehna+zadeček
Současně příznivě působí na potlačení celulitidy a vyhlazení pokožky

TERMOSTIMULACE - liposukce teplem
1 aplikace
Obsahuje 30 minut ošetření v termodece
10 aplikací - balíček KOMPLET
Obsahuje 10 x 30 minut ošetření v termodece
10 aplikací - balíček KOMFORT HUBNUTÍ (včetně lymfodrenáže)
Obsahuje 10 x 30 minut ošetření v termodece a 10 x 20 minut lymfodrenáže

390,00 Kč
3 000,00 Kč
4 500,00 Kč

LYMFATICKÉ MASÁŽE - přístrojové
1 ošetření (40 minut), nohy + břicho + paže
10 ošetření (10 x 40 minut), nohy + břicho + paže
Pernamentka roční (na 50 ošetření celého těla)
součástí procedury je infravyhřívání organismu dle přání a potřeby

220,00 Kč
1 800,00 Kč
7 000,00 Kč

TÉMATICKÉ BALÍČKY
ROZMAZLOVÁNÍ 3 hodiny (dermabraze + kosmetika + masáž + lymfodrenáž)
CELULITIDA INTENZIVNĚ 10 aplikací (vakuová hlavice + lymfodrenáž s infra), 60 minut

1 990,00 Kč
5 900,00 Kč

DÁMSKÁ JÍZDA (uzavřená společnost pro 3-4 přátele s řadou procedur), Cena/1 osoba
PLEŤ jako ze ŽURNÁLU (120 minut kosmetického hýčkání dle typu pleti)
NA VEČÍREK KRÁSNÁ A FIT (100 minut péče o tělo a pleť, intenzivní regenerace)
BLESKOVĚ MLADÁ (viz Fotodynamická terapie, komplex vzájemného působení na pleť
PÁRTY DRUŽIČEK (200 minut neomezeného využívání procedur), Cena/1 osoba

1 500,00 Kč
1 390,00 Kč
1 290,00 Kč
2 600,00 Kč
1 900,00 Kč

InBody MĚŘENÍ - analýza složení těla, životospráva, jídelníčky, hubnutí
ZÁKLADNÍ měření s vysvětlením výsledků
30 minut, klient si odnáší výsledky s sebou, analýza a doporučení
KOMPLETNÍ měření, konzultace a doporučení životosprávy
60 minut, klient si odnáší výsledky s sebou, analýza a doporučení
KONZULTACE STRAVOVACÍHO REŽIMU
60 minut, bez InBody, konzulatce konkrétních problémů se životosprávou, doporučení

280,00 Kč
490,00 Kč
320,00 Kč

TIP TOP TUSH - KOMBINOVANÁ PÉČE PRO ZPEVNĚNÍ ZADEČKU, CELULITIDA
1 aplikace (vacu stimulace + chem. Peeling Renophase + zábal + lymfodrenáž), 90 minut
6 aplikací (vacu stimulace + chem. Peeling renophase + zábal + lymfodrenáž), 90 minut
permanentka na rok (aplikace dle potřeby, maximálně 24 aplikací - přenosná)

1 200,00 Kč
6 000,00 Kč
19 900,00 Kč

Varianta bez Renophase
1 aplikace (vacu stimulace + peeling masáž + zábal + lymfodrenáž), 90 minut
6 aplikací (vacu stimulace + peeling masáž + zábal + lymfodrenáž), 90 minut
permanentka na rok (aplikace dle potřeby, maximálně 24 aplikací - přenosná)

990,00 Kč
5 000,00 Kč
14 500,00 Kč

VITAL MUD - BAHENNÍ ZÁBAL
30 minut - bahenní zábal - stehna a zadeček
Doporučujeme kombinovat s lymfodrenáží nebo vakuovou hlavicí.

100,00 Kč

ANTICELLULI HEAD - VAKUOVÁ HLAVICE PROTI CELULITIDĚ
1 aplikace (stehna zezadu, hýždě nebo stehna zepředu)
9 aplikací (balíček "První pomoc" - 3 týdny)
KOMBI CELLULI - 9x vakuová masáž + 18 x lymfodrenáž
KOMBI CELLULI TERMO - 9x vakuová masáž + 18 x termostimulace
Pernamentka na rok (maximálně 40 aplikací vakuová hlavice)

590,00 Kč
4 950,00 Kč
8 900,00 Kč
10 000,00 Kč
15 800,00 Kč

