Sylva

MASÁŽE a PEDIKÚRA

Dolní Rokytnice 493

Ceník Masáže

Klasická masáž částečná								300,- Kč
(záda + šíje) 25 minut

Nahřátí rašelinovým zábalem							100,- Kč
Klasická masáž celková								500,- Kč
(záda + šíje + nohy z předu i ze zadu) 60 minut

Reflexní masáž plosky nohy							300,- Kč
(prohnětení a promačkání reflexních bodů chodidla) 25 minut

Antistresová indická masáž hlavy						250,- Kč
(bezolejová, částečně masáž šíje, vlasové a obličejové části) 25 minut

Baňková masáž, moxování, čínská masáž				

290,- Kč

(záda a šíje) 30 minut

Aromamasáž částečná								340,- Kč
(záda a šíje - relaxační vonným olejem dle výběru) 30 minut

Aromamasáž celková								600,- Kč
(záda, šíje, ruce nebo nohy z předu a ze zadu
- relaxační vonným olejem dle výběru) 60 minut

Čokoládová masáž částečná							390,- Kč
(záda + šíje, kávový peeling + masáž čokoládou s konečným zábalem) 40 minut

Medová masáž částečná								340,- Kč
(záda + šíje) 25 minut

Masáž horkými lávovými kameny - částečná				

350,- Kč

(záda + šíje) 30 minut

Masáž horkými lávovými kameny - celková				

600,- Kč

(záda + šíje + nohy ze zadu) 60 minut

Breussova a Dornova masáž							560,- Kč
60 minut

Provozovatel:

Sylva Hojsáková
Dolní Rokytnice 493
512 44 Rokytnice nad Jizerou

+420 603 217 329

Sylva

MASÁŽE a PEDIKÚRA

Dolní Rokytnice 493

Ceník Pedikúra

Pedikúra											380,- Kč
Kombinovaná technika mokré a přístrojové pedikúry,
odstranění zrohovatělé pokožky, ošetření kuřích ok,
zarostlých nehtů, peeling, lehká masáž

Příplatek za více než 3 kuří oka					
30,- Kč / ks
Stříhání nehtů a úprava								120,- Kč
Aplikace IMCOR rovnátek						
300,- Kč / ks
Aplikace nehtové protetiky GEHWOL			

150 – 200,- Kč

na zarůstající nehty

Parafínový zábal rukou, nohou						120,- Kč
Lakování nehtů									100,- Kč
Lakování gel lak									150,- Kč
Odstranění gel lak									150,- Kč
Lakování Francie									150,- Kč
Manikúra											290,- Kč
Klasická úprava nehtů

P-shine											250,- Kč
Japonská manikúra (pedikúra) zaměřená na speciální péči
o přírodní nehty. Předností jsou dlouhodobé účinky a nanáročné
udržování stále vysokého lesku ošetřovaných nehtů. Zvyšuje jejich
pevnost a působí jako prevence proti lámání a třepení nehtů.

Provozovatel:

Sylva Hojsáková
Dolní Rokytnice 493
512 44 Rokytnice nad Jizerou

+420 603 217 329

