
ceník platný od 1.1.2016                                                                  

 

medicinální pedikúra / Eliška Pičmanová / e-mail: m.pedikura@centrum.cz / tel.: 604 986 204 

PÉČPÉČPÉČPÉČE O RUCE E O RUCE E O RUCE E O RUCE     

základní základní základní základní manikúramanikúramanikúramanikúra                                        190,190,190,190,----KčKčKčKč    
(dezinfekce rukou, diagnostika, příp. odlakování, zkrácení a úprava nehtů, ošetření nehtů a okolí nehtů, 
olej na nehtovou kůžičku, krém a krátká masáž) 
20minut 
 
mmmmanikúraanikúraanikúraanikúra            CUCCIOCUCCIOCUCCIOCUCCIO        NaturaléNaturaléNaturaléNaturalé                                                                                                                                    270,270,270,270,----KčKčKčKč    
(základní manikúra s přípravky Cuccion Naturalé + maska na ruce Cuccio Naturalé) 
profesionální péče o ruce firmy CUCCIO   
 
mmmmanikúra anikúra anikúra anikúra     TRIND ProfessTRIND ProfessTRIND ProfessTRIND Professional        ional        ional        ional                                            350,350,350,350,----KčKčKčKč    
(základní manikúra s přípravky TRIND Professional + maska na ruce TRIND Professional ruce) 
luxusní řada s výtažky z lotosu  pro péči o ruce TRIND Professional 
 
SSSS    PPPP    A  A  A  A  mmmmanikúra   C U C C I Oanikúra   C U C C I Oanikúra   C U C C I Oanikúra   C U C C I O                                                                                            450,450,450,450,----KčKčKčKč    
(základní manikúra CUCCIO, šumivá lázeň, peeling, masáž rukou, maska na ruce, Calcium péče na nehty) 
 
SSSS    PPPP    AAAA        mmmmanikúra   Tanikúra   Tanikúra   Tanikúra   T    RRRR    IIII    NNNN    DDDD        Professional                      Professional                      Professional                      Professional                                              550,550,550,550,----KčKčKčKč    
(základní manikúra TRIND Professional, šumivá lázeň, masáž rukou, maska na ruce, zpevňovací kúra na 
nehty TRIND dle výběru klienta/klientky) 
 
 
parafínový parafínový parafínový parafínový zzzzáááábal Thermasoftbal Thermasoftbal Thermasoftbal Thermasoft                                                                                                                                                                        190190190190,,,,----KčKčKčKč    
                                                                                                    

mmmmaska na ruce                                                                aska na ruce                                                                aska na ruce                                                                aska na ruce                                                                                    60,60,60,60,----KčKčKčKč    
    

ššššumivá lázeň                                                       umivá lázeň                                                       umivá lázeň                                                       umivá lázeň                                                                               40,40,40,40,----KčKčKčKč    
    

ppppeeling                                                                   eeling                                                                   eeling                                                                   eeling                                                                                       50,50,50,50,----KčKčKčKč    
    
kkkkeratinová kúra na nehty Trind                                  eratinová kúra na nehty Trind                                  eratinová kúra na nehty Trind                                  eratinová kúra na nehty Trind                                                          80,80,80,80,----KčKčKčKč    
    

zzzzpevňovač nehtpevňovač nehtpevňovač nehtpevňovač nehtůůůů    Trind                                                  Trind                                                  Trind                                                  Trind                                                                      60,60,60,60,----KčKčKčKč    
    

Calcium kúra na nehtyCalcium kúra na nehtyCalcium kúra na nehtyCalcium kúra na nehty                                                                                                                                                                                                                    66660,0,0,0,----KčKčKčKč    
    

vvvvyleštění přírodních nehtů                                           yleštění přírodních nehtů                                           yleštění přírodních nehtů                                           yleštění přírodních nehtů                                                                   50,50,50,50,----KčKčKčKč    
    
llllakování nehtů                                                         akování nehtů                                                         akování nehtů                                                         akování nehtů                                                                                 60,60,60,60,----KčKčKčKč    
    

llllakování akování akování akování ffffrancie                                                       rancie                                                       rancie                                                       rancie                                                                               80,80,80,80,----KčKčKčKč    
    

llllakoakoakoakování nehtů vání nehtů vání nehtů vání nehtů + UV nadlak                                 + UV nadlak                                 + UV nadlak                                 + UV nadlak                                                             120,120,120,120,----KčKčKčKč    
    

ffffrancie + UV nadlak                                                rancie + UV nadlak                                                rancie + UV nadlak                                                rancie + UV nadlak                                                                        140,140,140,140,----KčKčKčKč    
    
Baby Boomer modelážBaby Boomer modelážBaby Boomer modelážBaby Boomer modeláž                                555550,50,50,50,----KčKčKčKč    
    

Baby Boomer doplněníBaby Boomer doplněníBaby Boomer doplněníBaby Boomer doplnění                                444450,50,50,50,----KčKčKčKč    
        
ppppermanentní lakování Gellakermanentní lakování Gellakermanentní lakování Gellakermanentní lakování Gellak    + úprava nehtů+ úprava nehtů+ úprava nehtů+ úprava nehtů                                                                                                    250,250,250,250,----KčKčKčKč    
    

UVUVUVUV    gel gel gel gel modelážmodelážmodelážmodeláž                                                                                                                                                                                    444400000,0,0,0,----KčKčKčKč    
    

UV gel doplněníUV gel doplněníUV gel doplněníUV gel doplnění                                333350,50,50,50,----KčKčKčKč    
    

oooodstranění gelu                                                        dstranění gelu                                                        dstranění gelu                                                        dstranění gelu                                                                                111100,00,00,00,----    KčKčKčKč    
    

oooodstranění permanentního dstranění permanentního dstranění permanentního dstranění permanentního gellaku                       gellaku                       gellaku                       gellaku                                                       70707070,,,,----KčKčKčKč    


