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Our menu



Absolute hydration  | 1750,- 

Algocalm | 1850,-

Algoenergy | 1850,- 

Firm & lift | 2350,-

Cocoon | 2150,- 

Welcome ošetření 45* |  1250,-

Eye lifting | 800,- /  Eye lifting k ošetření | 400,-

OXYGEN pánské ošetření | 1450,- 

Intenzivní ošetření odstraňuje příčiny dehydratace a
přináší úlevu od nepříjemného pocitu pnutí. 

Okamžité zahalení vaší pleti do pohodlí. Aktivní látky
pokožku zklidní, posílí a obnoví její rovnováhu.

Vlna energie a koktejl z mořských řas pro povzbuzení,
oživení a projasnění unavené pleti. Sjednocuje
pigmentové nerovnosti a navrací zář.

Manuální facelift pro ženy v hezkém věku s účinkem
tepla a chladu. Vypíná a zpevňuje kontury obličeje
pomocí speciální masky a intenzivní masáže.

SOS ošetření velmi suché nebo poškozené pleti. Ta je
okamžitě vyživená, v komfortu a s obnovenou pružností.
Dopřejte pokožce sametový dotek.

Express ošetření na míru plné minerálů a vitamínů. Pleť
je během okamžiku odpočatá, pročištěná a získá zpět
zdravou barvu.

Ošetření očního okolí, které funguje jako skutečný lifting.
3D účinek aktivních látek z darů moře spolu s
alginátovou maskou vyhlazuje, zpevňuje a zahušťuje
delikátní oblast očního okolí.

Dávka energie nejen pro muže. Ošetření bojuje proti
vráskám, rozšířeným pórům a unavené pleti zatížené
stresem.

NABÍDKA 
MOŘSKÝCH 
RITUÁLŮ THALION



DOPLŇKOVÉ 
SLUŽBY

Laminace řas + lash botox + barvení | 1350,-

Laminace obočí + brow botox + epilace s barvením | 900,-               

Zvýhodněný balíček laminace obočí a řas | 1990,-                                

Barvení obočí s epilací a keratinovou výživou | 250,-                           

Barvení řas s keratinovou výživou | 150,-

Epilace obočí/horní ret/nos/brada | 160,-

Epilace komplet obličej včetně úpravy obočí | 600,-                           

Kurz líčení | 2450,- 
Zvýhodněný balíček - 3 a více osob | 1990,-  

Denní líčení | 450,-

Večerní/foto/společenské | 850,-

Rozlučka 1+3 | 2600,-

Svatební zkouška | 1500,-



ZVÝHODNĚNÉ
BALÍČKY PRO
NEVĚSTY 

Svatební balíček *** | 4500,-

Obsahuje zkoušku líčení, líčení v den svatby, kompletní
kosmetické ošetření.

Svatební balíček **** | 6500,-

Obsahuje zkoušku líčení, líčení v den svatby, dvě luxusní
kosmetická ošetření. 

Svatebni balíček ***** | 8500,- 

Obsahuje zkoušku líčení, líčení v den svatby, dvě luxusní
kosmetická ošetření, laminaci obočí a řas. Jako bonus
oční ošetření v hodnotě 800,- zdarma. 


