
Manikúra / Manicure

Expres manikúra / Express manicure 350 CZK
v půl hodině to nejlepší, co potřebujete pro své nehty

Základní manikúra / Basic manicure 450 CZK
základní manikúra pro vaše nehty

SPA manikúra / SPA manicure 680 CZK
kompletní péče o vaše přírodní nehty, analýza, lakování Jessica

Pánská manikúra / Men's manicure 550 CZK
zdravotní péče o ruce pro muže

Permanent lak Jessica-gel / Gel polish 850 CZK
lak na přírodní nehty, který vám vydrží až 3 týdny

Lakování Jessica / Painting Jessica 250 CZK
barvy jsou naše doména, zdobíme svět

Nehtová modeláž NNG / Nail modeling 1.100 - 1.300 CZK
prodloužení vašich nehtů

Doplnění / Adding nails 850 - 950 CZK
doplnění gelových nehtů

Nail art 10 - 50 CZK
zdobíme svět

Parafínový zábal / Paraffin wrap 250 CZK
ošetření a zjemnění vašich rukou

Pedikúra / Pedicure

Pedikúra Zen SPA / Pedicure Zen SPA 560 CZK
vše, co potřebujete pro vaše zdravé nohy

lázeň, peeling, maska s masáží

Zen SPA Jessica
kompletní péče pro vaše zdravé nohy

analýza, lázeň, peeling, maska s masáží a lakování Jessica

860 CZK

Relax Zen SPA Jessica 1.100 CZK
naprostý relaxační zážitek pro vaše nohy a tělo

lázeň, analýza, peeling, maska s masáží a lakování Jessica

Ošetření zarostlých nehtů / Ingrown toenails treatment 350 CZK
zdravotní ošetření zarostlého nehtu

Permanent lak Jessica-gel / Gel polish 550 CZK
lak na přírodní nehty, který vám vydrží až 3 týdny

Masáž / Massage

550 / 950 CZKRelaxační masáž / Relax massage 
uvolnění bolestivých a napjatých míst vašeho těla

zlepšení vaší mobility, uvolnění kloubních blokád

(30 / 60 min.)

550 / 950 CZK
(30 / 60 min.)

550 / 950 CZK
(30 / 60 min.)

550 / 950 CZK
(30 / 60 min.)

550 / 950 CZK
(30 / 60 min.)

Baňková masáž / Cupping massage
prohřátí a prokrvení tkáně do hloubky svalů

obnova funkce vnitřních orgánů, látková výměna svalstva

Sportovní masáž / Sports massage
zlepšení prokrvení kůže a podkoží, uvolnění svalů

důraz na zatěžovaná a bolestivá místa těla

Masáž bylinnými měšci / Massage with herbal 

pouches
ručně sbíranými bylinkami dostanete relaxační detoxikační

masáž celého těla, měšce uvolňují léčivé látky

Reflexní masáž chodidel / Reflexology foot 

massage
uvolnění a zlepšení krevního oběhu, pomáhá unaveným nohám, (30min.)

Lymfatická, Těhotenská masáž, Anticelulitidní zábal, Lávové kameny 

Lymphatic, Pregnancy massage, Anti-cellulite wrap, Lava stones

Kosmetika / Cosmetics
1.400 CZKRozzáření pleti / Make skin appear

ošetření pleti luxusní kosmetickou značkou DU cosmetics

peeling, čištění pleti, maska, relaxační masáž obličeje, úprava obočí

 (90 min.)

1.200 CZK
(90 min.)

DU sensory-sensitive
hydratační ošetření pro citlivou pleť DU cosmetics

diagnostika pleti, peeling, čištění pleti, maska

relaxační masáž obličeje, šíje a dekoltu, mikro-masáž očního okolí

úprava a barvení obočí ošetření rukou parafínem

  900 CZKOšetření pro muže / Treatments for men
ošetření pleti produkty luxusní značky DU cosmetics, maska

diagnostika pleti, peeling, relaxační masáž obličeje, úprava obočí

(60 min.)

  550 CZKTrvalá na řasy / Permanent eyelash 
permanentní natočení řas na speciální natáčky, barvení řas (60 min.)

120 - 800 CZKDepilace de Luxe / Depilation de Luxe 
hladká a jemná pokožka, pocit naprosté duševní pohody

depilace od REFERENCE je vytříbená péče s viditelnými výsledky 

již po první proceduře (paže, podpaží, nohy, ret, třísla, brazilská)

Image by R | Holmes Place Premium Karlín | Křižíkova 44 | 186 00 Praha 8 | +420 774 665 527 | www.imagebyr.com | facebook: image-by-r


