
KADEŘNICKÉ SLUŽBY V HOTELU ZÁMEČEK
Salon - suterén hotelu – pravé křídlo, tel.: 604 412 185

 
• Vlasová terapie (mytí, regenerační kůra, masáž hlavy, mytí, foukání)         670,-

• Střih + foukání           580,-
 

KOSMETICKÉ SLUŽBY V HOTELU ZÁMEČEK
Salón - suterén hotelu – pravé křídlo, tel.: 602 600 363

 
• Základní ošetření pleti (60 minut)          900,-

Zahrnuje odlič. rituál, hloubkové čištění pleti, relax. masáž obličeje, krku a dekoltu a nanesení denního krému.
 

• Liftingové ošetření pleti, krku a dekoltu (60 minut)      1 250,-
 

• Detoxikační ošetření pleti (60 minut)   1 150,-
Kompletní ošetření přizpůsobené potřebám vaší pleti.

Zahrnuje hloubkové čištění, relaxační masáž obličeje krku a dekoltu, aplikaci masky a závěrečné ošetření pleti. 
 

• Hydratační ošetření pleti (60 minut)      1 200,-
Hloubkově hydratační ošetření obličeje, krku a dekoltu. 

Zanechává pleť hydratovanou, hedvábnou a přináší vzhled pevné, vyživené a rozzářené pleti.
 

• Ošetření pro citlivou pleť a žilky (60 minut)      1 100,-
Přináší napjaté a podrážděné pleti okamžité zklidnění. Zahrnuje odličovací rituál, jemný peeling, 

hloubkové čištění pleti, relaxační masáž obličeje, krku a dekoltu, aplikaci chladivé masky a spec. denního krému.
 

• Ošetření pro muže (60 minut)      900,-
Pleť muže je obecně mastnější a více trpí vlivem každodenního holení. Toto ošetření pro všechny typy

 pleti je založeno na relaxační masáži, čištění a aplikaci masky, která obnovuje zdraví a čistotu pleti.
 

• Líčení proměna (30 minut)         700,-
 

• Manikúra parafín (50 minut)    650,- / Manikúra (30 minut) 550,-
Ošetření zahrnuje desinfekci rukou, lázeň a peeling, úpravu nehtů a ošetření kůžičky, výživný lak dle výběru, 

závěrečný krém a parafínový zábal (teplý nebo studený, dle výběru).
 

• Ruční obličejová lymfodrenáž (25 minut)            500,-
Zlepšuje elasticitu a vzhled pleti, působí proti otokům a kruhům pod očima.

 
• Mikromasáž očního okolí (20 minut)     500,-

Oddaluje proces stárnutí kůže očního okolí, zamezuje vzniku váčků  a kruhů pod očima a působí proti únavě.
 

• Přístrojová, tělová lymfodrenáž (30 minut)       450,-
Podporuje vyplavování odpadních látek z těla, urychluje tok lymfy mízním řečištěm, podporuje hubnutí, 

působí proti celulitidě, odstraňuje otoky a zlepšuje metabolismus.
 

• Ošetření pleti aktivním kyslíkem (15-20 minut)              500,-
Regeneruje a hydratuje pleť, redukuje vrásky, zlepšuje elasticitu pleti a hojí. Pleť je zářivá a pročištěná.

 


