
Kosmetika Patricie 

Ceník platný od 1.9.2022 
Kosmetické ošetření EXPRESS (50 minut) 

 Odlíčení 

 Peeling  

 Čištění pleti ultrazvukovou špachtlí  

 Aplikace séra  

 Aplikace masky  

 Závěrečný krém 

590,- 

Kosmetické ošetření STANDARD (90 minut) 

 Odlíčení 

 Peeling + hloubkové čištění 

 Úprava obočí pinzetou 

 Kosmetická masáž obličeje, krku a dekoltu 

 Aplikace séra 

 Aplikace masky 

 Barvení obočí nebo řas  

 Závěrečný krém 

890,- 



Kosmetické ošetření LUXUS (105 minut) 

 Odlíčení 

 Peeling + hloubkové čištění 

 Úprava obočí pinzetou/voskem 

 Kosmetická masáž obličeje, krku a dekoltu 

 Aplikace séra 

 Aplikace alginátové/biocelulozové masky (+ masáž rukou) 

 Barvení obočí a řas 

 Závěrečný krém 

1190,- 

Kosmetické ošetření RELAX (60 minut) 

 Odlíčení 

 Kosmetická masáž obličeje, krku a dekoltu 

 Mikromasáž očního okolí 

 Aplikace hydratační masky  

 Masáž rukou 

 Závěrečný krém 

590,- 

 

 

 

 



Ozonová terapie - vhodné pro problematickou pleť (90 minut) 

 Odlíčení 

 Hloubkové čištění ultrazvukovou špachtlí + ruční dočištění 

 Aplikace jílové masky 

 Ošetření ozonizérem (dezinfekční a hojivý účinek) 

 Aplikace séra 

 Závěrečný krém 

790,- 

Laminace obočí  

 Architektura obočí 

 Přirozené vyčesání 

 Barvení hybridní barvou (výdrž až 7 dnů na pokožce a 7 týdnů na chloupkách) 

750,- 

Depilace voskem  

Horní ret a brada        60,- 

Podpaží          190,-  

Ostatní úkony   

Barvení, úprava obočí a barvení řas samostatně      100,-/úkon 

Barvení řas v rámci kosmetického ošetření     50,- 



Barvení obočí v rámci kosmetického ošetření      50,- 

Vyměření obočí, depilace voskem/pinzetou a barvení hybridní barvou   350- 

(výdrž až 7 dnů na pokožce a 7 týdnů na chloupkách) 

PDT omega světelná terapie – z výšení účinků kosmetického ošetření   100,-  

Líčení 

Denní líčení         550,- 

Večerní líčení          800,- 

Foto líčení          650,- 

Drobná úprava vlasů        200,- až 400,- 

Svatební líčení nevěsta (včetně jedné zkoušky)     2000,- 

Líčení svatebčanek        650,-/osoba 

Doprava          9,-/km  

       

Patricie Valešová 

Dobřichov 1, 289 11 Pečky 

IČO: 13984489 

objednávky dle telefonické domluvy na tel. 603 811 156 


