
Základní ošetření pleti                           

Express péče 
Vhodná pro normální typ pleti bez známek zánětu i pro mladou pleť.
Zahrnuje: odičení, čištění, atraumatické čištění, uklidňující, obnovující 
masku.

Kompletní peče o obličej pro muže 60 min 650,-

zahrnuje odlíčení, peeling, čištění (manuální, ultrazvukové nebo 
kombinováné) masáž a masku na obličej Antistress 90 min 880,-

Ošetření zralé pleti, anti-aging 35 plus

Pro věkové skupiny 35+ základní ošetření: odlíčení, peeling, čištění, 
peeling + kosmetika s kolagenem, elastinem a kyselinou hyaluronovou. 

Umožňuje zachovat mládí a krásu pokožky. Procedury jsou zaměřeny na 
vyhlazení vrásek, zvýšení pružnosti a zářivosti pokožky.

90 min 1050,-

Čištění obličeje

Ultrazvukové čištění pleti 

Kombinované čištění pleti 

Atraumatické čištění obličeje

Masáž obličeje

Masáž ( klasický, lymfodrenážní masáž)

Jacquet masáž

Mikromasáž očního okolí (periorbitální oblasti)

Vhodný pro jakýkoli typ pleti a věk. Zbaví tmavých kruhů kolem očí, 
dodavá vitamíny kůže. Korekce vrásek na obličeji. Umožňuje snížit otok, 
zlepšuje krevní oběh, stimuluje buňkovou aktivitu, lifting očního okolí.

30 min 300,-Pro mastnou, kombinovanou pleť a pokožku náchylnou k akné.
Normalizuje krevní oběh a vylučování mazu, aktivuje metabolické 
procesy a podporuje vstřebávání subkutánního zánětu.

15 min 300,-

60 min 500,-Vhodné pro normální a citlivou pokožku.
Zahrnuje: odlíčení, čištění, tonizaci, peeling, drhnutí pokožky a 
zvětšování pórů, dezinfekci pokožky a uklidňující konečnou masku.

40 min 500,-Pro všechny typy pleti bez známek zánětu.
Odstraňuje svalové napětí, zlepšuje průtok krve, snižuje otoky, dobře 
hydratuje pokožku a zlepšuje pleť.

90 min 900,-zahrnuje odlíčení, peeling, čištění ultrazvukem nebo manuálně, studená 
hydratace, serum +maska, krem. Pro všechny typy pleti, nenechává 
pleť podrážděnou a zarudlou. 

KOSMETIKA
www.alexis-beauty.cz

Čas Cena

90 min 880,-peče o pleť na obličeji bez specifických problémů, zahrnuje odlíčení, 
peeling, tonizací, čištění (manuální, ultrazvukové nebo kombinováné) 
masáž a uklidňující nebo regenerační masku na obličej

45 min 500,-

60 min 800,-zahrnuje odlíčení, peeling, čištění ultrazvukem, studená hydratace, 
serum +maska, krem. Pro všechny typy pleti, nenechává pleť 
podrážděnou a zarudlou.

http://www.alexis-beauty.cz/


Microdermabrázie

Jemné  obrušování epidermisu diamantovým nástavcem
Vhodné pro citlivou pokožku a pokožku náchylnou k alergiím bez 
známek zánětu. Vylepšuje pleť, odstraňuje malé vrásky, pigmentaci, 
malé jizvy, vyhlazuje strukturu pokožky.
Zahrnuje: odlíčení, čištění, tonizaci, peeling, použití zařízení s 
diamantovými tryskami a vakuového účinku na kůži, zklidňující a 
obnovující, regenerační masku.
Chemický peeling 
Salicylový, peptidový, vícesložkový, mléčný, mandlový. Evituje tón a 
strukturu pokožky a dodává jí zdravý vzhled.
Zahrnuje: odličování, čištění, tonizaci, peeling v závislosti na typu pleti 
a stávajících potížích. Uklidňující, obnovující konečná maska.
Fonoforéza

Peče o obličej pomoci přistroje D'Arsonval

Masáž pokožky hlavy pomoci přistroje D'Arsonval

Peče o obličej pomoci přistroje D'Arsonval- kurz 5x 5x 800,-

Peče o obličej pomoci přistroje D'Arsonval- kurz 10x 10x 1500,-

Alginátová maska: samostatně 20 min 300,-

Alginátová maska  při probíhaní kosmetických ošetření 20 min 200,-

Odstranění miliumů 50-250,-

ÚPRAVA ŘAS A OBOČÍ

Tvarování a korekce obočí 15 min 200-250

Barvení obočí 15 min 150,-

Barvení obočí hennou 30 min 250,-

Barvení řas 15 min 150,-

Dlouhodobá fixace obočí + korekce obočí 40 min 500,-

20 min 180,-Zlepšuje růst vlasů působením na vlasový folikul, zabraňuje vypadávání 
vlasů, stimuluje krevní oběh, snižuje nervové napětí a stres.
Účinné s léčbou kurzu. Účinné s léčbou opakovaného kurzu.

Alginátová maska protizánětlivá, zklidňující, zajišťuje hlubokou 
hydrataci.  Odstraňuje toxiny, stabilizuje tvorbu mazu. Po odstranění 
masky je kůže odpočívaná, svěží a měkká a tónizovaná. Doporučuje se 
jako doplněk základní péče nebo masky po fonoforéze a 
mikrodermabraze k posílení účinku procedur.

20 min 180,-

Masáž obličeje se provádí impulzními proudy vysoké frekvence a 
nízkého výkonu. Vhodný pro léčbu akné, vyrážky, problémy teenagerské 
dospívající kůže. Zlepšuje krevní oběh, vyhlazuje jemné vrásky, aktivuje 
regenerační procesy, tónizuje stěny krevních cév. Účinné s léčbou 
opakovaného kurzu.

60 min 800,-

60 min

900,-

1200,-

1500,-

60 min 700,-

Zavádění aktivního séra do hlubších vrstev pokožky pro zvlhčení 
pokožky, vyhlazení jemných vrásek, zesvětlení pokožky. Je také účinné 
pro rozšířené kapiláry (kuperóza).
Zahrnuje se: odličování, čištění, tonizací, peeling, podávání séra podle 
typu pleti, konečná maska.



Dlouhodobá fixace obočí + korekce obočí + barvení barvou 45-60 600,-

Konzultace kosmetičky

Konzultace při probíhaní kosmetických ošetření- zdarma 0,-

Konzultace na postupy zaměřené na problémy obličeje a dekoltu
40 min 300,-

Pressoterapie (lymfatická drenáž) při kosmetickém ošetření 30 min 150,-

30 min 200,-
Skvělý způsob, jak zhubnout a zbavit se celulitidy. Zlepšit lymfatický 
drenáž, oběhový systém, normalizovat rovnováhu vodní bulanci, zbavit 
tělo přebytečné tekutiny a toxinů, zvýšit pružnost pokožky.


