
PRO OBJEDNÁNÍ 
KOSMETICKÉHO 
OŠETŘENÍ VOLEJTE, 
PIŠTE NA 

TELEFON:  724 318 818, 
E-mail:       obchod@alenastikova.cz 

Pokud nebereme a neodpovídáme okamžite,
pečujeme v té chvíli o jiného našeho klienta.
Jakmile nám to čas dovolí, budeme Vás
kontaktovat. Pokud voláte ze skrytého čísla,
nebo pevné linky, zašlete nám, prosím, SMS s
tel. číslem vlastního mobilního telefonu,
případně i jméno, nebo přezdívku, pod kterou
Vás můžeme v souvislosti s GDPR nezávazně
evidovat v rámci tzv. „oprávněného zájmu“.
Děkujeme za pochopení.

Ceník platný od 03.06.2019



OŠETŘENÍ PŘÍSTROJEM DERMATION TM

Výběr a kombinace programu podle aktuálního stavu pokožky OBLIČEJE: vrásky, zpevnění stěn rozšířených žilek, akné, silná hydratace, zesvětlení
pigmentu a střeckých skvrn, jizvy po operacích a jizvy po akné, silný lifting a nově revitalizace vlasů.

Cena ošetření OBLIČEJ včetně mini masáže +- 50 min Cena 1600 Kč / 1 ošetření
cena za kúru 5 ošetření 7500kč (1500 Kč/1 ošetření)– platba předem za celou kúru

Cena OBLIČEJ + KRK+ DEKOLT včetně mini masáže délka ošetření +-80 min Cena 2100 Kč / 1 ošetření
cena za kúru 5 ošetření 10000kč (2000Kč/1 ošetření)– platba předem za celou kúru

Cena ošetření VLASŮ +-50 - 150 min závisí na aktuálním stavu porostu vlasů a ošetřované plochy od 3100 Kč/ 1 ošetření / 1 koktejl 70ml
Přikoupení dalšího koktejlu MEZO Hair 35 ml 700 Kč. Cena v sérii dle individuální dohody v závislosti na ošetřované ploše a spotřebovaných
koktejlů.

OŠETŘENÍ ZA POMOCÍ PŘÍSTROJE DERMATIONTM

OŠETŘENÍ PŘÍSTROJEM DERMATION TM

Výběr a kombinace programu podle aktuálního stavu pokožky TĚLA: zeštíhlení, celulitida, formování postavy, mělké jizvy a strie
Cena ošetření TĚLA:
délka ošetření +-50 min Cena 1600 Kč / 1 ošetření – v případě použití 1 koktejlu 35 ml ( příplatek za další koktejl 35 ml 700 kč)
délka ošetření +-80 min Cena 2100 Kč / 1 ošetření – v případě použití 1 koktejlu 70 ml ( příplatek za další koktejl 70ml 1000 kč)
Ošetření těla vyžadují předběžnou konzultaci!

Kontraindikace ošetření přístrojem DERMATION : těhotenství/období kojení, kardiostimulátor,kovové implantáty v těle, rakovina, epilepsie, užívání
léků, antibiotik, alergie, diabetes, zánět žil, křečové žíly, nadměrně nebo málo aktivní funkce štítné žlázy, nemoc štítné žlázy (daná oblast se
neošetřuje), srdeční poruchy, psychické poruchy. Doporučený rozestup mezi ošetřeními IPL, laser (i domácí) a další pulsní ošetření 10-14 dnů. V
případě výplní botox a podobné- nutná konzultace předem.



MOIST – SILNÁ HYDRATACE

cena 1100,- Kč, cca 90 min.
Odlíčení, úprava obočí, maska na změkčení pokožky a

příprava pro peeling, jemný bambusový peeling,
zapracování sér ultrazvukovou špachtlí, masáž obličeje,
krku a dekoltu 20 min., alginátová maska s arganovým
olejem, závěrečný krém silně hydratační.

BRIGHTENING – ZESVĚTLENÍ PIGMENT.SKVRN
cena 1100,- Kč, cca 90 min.

Odlíčení, úprava obočí, maska na změkčení pokožky,
zapracování AHA kyselin, sŕum na pigmentové skvrny a
mikronizovaný booster se stříbrem - zapracování sér
ultrazvukovou špachtlí, masáž obličeje, krku a dekoltu 20
min, alginátová maska s arganovým olejem, závěrečný
krém na pigmentové skvrny, oční krém + hydratační
krém SPF 20..

REGENERIS – ANTI-AGING

cena 1300,- Kč, cca 120 min.
Odlíčení, čistící maska, úprava obočí, jemná exfoliace

pokožky, tonizace pleti, čištění pokožky ultrazvukovou
špachtlí, antiaging serum a kyselina hyaluronová -
zapracování sér ultrazvukovou špachtlí, mikronizovaný
booster se zlatem, masáž obličeje, krku a dekoltu 30
min, závěrečná slupovací alginátová maska, závěrečný
pleťový i oční krém silně liftingující.

KOSMETICKÁ OŠETŘENÍ kosmetikou 100% bio vegan

ACNE– AKNÓZNÍ PLEŤ

cena 990,- Kč, cca 75-90 min.
Odlíčení, čistící maska, jemná exfoliace pokožky,

tonizace pleti, čištění pleti ultrazvukovou špachtlí a
manuální dočištění, sérum pro aknózní pleť a kyselina
hyaluronová - zapracování sér ultrazvukovou špachtlí,
mikronizovaný booster se stříbrem, slupovací
alginátová maska, závěrečný krém pro aknózní pleť.MATTE – MASTNÁ PLEŤ

cena 1100,- Kč, cca 90 min.

Odlíčení, úprava obočí, maska na změkčení pokožky a
příprava pro peeling, jemný bambusový peeling,
sérum pro regulaci kožního mazu, silně hydratační
sérum a mikronizovaný booster se stříbrem -
zapracování sér ultrazvukovou špachtlí, slupovací
alginátová maska, závěrečný krém pro mastnou pleť.



ZÁKLADNÍ KOSMETICKÉ OŠETŘENÍ OBLIČEJE

cena 600,- Kč, cca 60 min.
Jde o první ošetření klientky na zkoušku, zda jí bude

kosmetika, prostředí i kosmetička vyhovovat.
Odlíčení, úprava obočí, odstranění nežádoucích
chloupků, lehký AHA peeling, čištění ultrazvukovou
špachtlí, biopeptidové sérum, kolagenová maska, masáž
obličeje 10 min, závěrečný hydratační krém, oční sérum
s hadím jedem. Základní ošetření podpoří vyhlazení
vrásek a má blahodárný vliv na hydrataci pokožky a její
zpevnění.

LIFTINGOVÉ OŠETŘENÍ 
cena 1100,- Kč, cca 120 min.

Odlíčení, úprava obočí, odstranění nežádoucích
chloupků, lehký AHA peeling, čištění ultrazvukovou
špachtlí, kolagenová maska na obličej zapracovaná
ultrazvukovou špachtlí, výživná maska na dekolt, masáž
obličeje, krku a dekoltu 30 min, závěrečná liftingová
maska se zábalem, závěrečný hydratační krém, oční
sérum s hadím jedem.
Efekt omlazení pleti je doplněn přítomností kolagenu,
který podporuje vyhlazení vrásek a zabraňuje vzniku
nových. Má blahodárný vliv na hydrataci pokožky, její
pevnost a odolnost před nepříznivými vlivy větru,
extrémních teplot a volných radikálů.

ZÁKLADNÍ KOSMETICKÉ OŠETŘENÍ OBLIČEJE, KRKU A 
DEKOLTU 

cena 700,- Kč, cca 75 min.
Odlíčení, úprava obočí, odstranění nežádoucích
chloupků, lehký AHA peeling, čištění ultrazvukovou
špachtlí, biopeptidové sérum, kolagenová maska,
masáž obličeje, krku a dekoltu cca 15 min, závěrečná
maska, závěrečný hydratační krém, oční sérum s
hadím jedem.
Základní ošetření je určeno pro vyhlazení vrásek a
posílení pleti. Má také blahodárný vliv na narušenou
pokožku – akné, dermatitida, kuperoza, rosacea, jizvy.

ZÁKLADNÍ KOSMETICKÁ OŠETŘENÍ kosmetikou   

HYDRATAČNÍ OŠETŘENÍ

cena 850,- Kč, cca 90 min.
Odlíčení, úprava obočí, odstranění nežádoucích
chloupků, lehký AHA peeling, čištění ultrazvukovou
špachtlí, hydratační sérum z rybích bílkovin, kolagenová
maska na obličej zapracovaná ultrazvukovou špachtlí,
výživná maska na dekolt, masáž obličeje, krku a dekoltu
cca 20 min, závěrečná hydratační maska, závěrečný
hydratační krém, oční sérum s hadím jedem.
Hydratační ošetření s komplexem přírodních peptidů
vytváří na pokožce film, který zabraňuje ztrátě vlhkosti a
dodatečně stimuluje přirozenou regeneraci buněk,
zjemňuje rýhy, vrásky a zpomaluje tvorbu nových.
Dokonale hydratuje a ošetřuje pleť.

LIFTINGOVÉ OŠETŘENÍ S ALGINÁTOVOU MASKOU 
cena 1100,- Kč, cca 120 min.

Odlíčení, úprava obočí, odstranění nežádoucích chloupků,
lehký AHA peeling, čištění ultrazvukovou špachtlí,
kolagenová maska na obličej zapracovaná ultrazvukovou
špachtlí, výživná maska na dekolt, liftingová maska na
obličej, masáž obličeje, krku a dekoltu cca 15 min, alginátová
liftingová slupovací maska, závěrečný hydratační krém, oční
sérum s hadím jedem.
Efekt omlazení pleti dokonale vyživuje pleť, udržuje
optimální hladinu hydratace, pokožka okamžitě nabývá
rovnováhu, stává se pružnou, hladkou a zářivou. Oštření má
blahodárný vliv na hydrataci pokožky, její pevnost a
odolnost před nepříznivými vlivy větru, extrémních teplot a
volných radikálů.

ZÁKLADNÍ OŠETŘENÍ AKNÓZNÍ PLETI 
cena 700,- Kč za cca 75 minut, cena 800,- Kč za cca 90 

minut
Odlíčení, čistící maska s rostlinnými extrakty, čištění
ultrazvukovou špachtlí, mechanické dočištění,
biopeptidové sérum, kolagenová maska, zklidňující
maska, závěrečný krém pro problematickou pleť.
Přípravky mají schopnost pronikat do hlubokých vrstev
pokožky a tam stimulovat regeneraci poškozených
struktur, mají intenzívní antibakteriální a protizánětlivé
účinky. Ošetření stimuluje obnovu přírodního kolagenu
v pokožce, vyživuje ji a snižuje její podráždění, reguluje
vylučování kožního mazu, urychluje hojení zánětů a
drobných poranění. Ošetření je vhodné zejména pro
mladou a problematickou pleť.



PÁNSKÉ KOSMETICKÉ OŠETŘENÍ OBLIČEJE 
cena 700,- Kč, cca 60 min.

Očištění pleti, lehký AHA peeling, čištění pleti
ultrazvukovou špachtlí, biopeptidové sérum, kolagenová
maska, masáž obličeje (dle možností - hlavně oční okolí)
cca 10 min, závěrečná maska dle typu pleti, závěrečný
hydratační krém.
Základní ošetření podpoří vyhlazení vrásek a má
blahodárný vliv na hydrataci pokožky a její zpevnění.

OMLAZENÍ OČNÍHO OKOLÍ 
cena 500- Kč, cca 30 min. 

Kombinace Kryoterapie (terapie chladem) a
Thermoterapie (terapie teplem) zajišťuje nejvyšší péči o
Vaše očního okolí. Aktivní ohřívání pomáhá absorpci
speciálně vyvinutého očního séra do dermální vrstvy
kůže. Při chlazení dochází ke zklidnění pokožky a k
uzamčení aktivní složky v pokožce.

CHEMICKÝ PEELING
cena 800,- Kč/1 ošetření, cca 70 min. 

(ošetření na objednávku)

Nejvhodnější je kúra 5 následných ošetření po 14-ti
dnech, při zakoupení celé kúry cena 3000,- Kč
Dokonale zlepšuje stav pokožky a odstraňuje její
nedostatky. Důkladně odstraňuje odumřelé buňky, a tak
připravuje cestu výživným látkám do hlubokých vrstev.
Ošetření je vhodné pro pleť s akné, pleť s jizvami po
akné a pleť s pigmentovou nerovnováhou – stařecké
skvrny a pigmanetové skvrny. Toto ošetření regeneruje
pokožku, navrací ji mladistvý, zářivý a zdravý vzhled a
bojuje proti stárnutí.

ZÁKLADNÍ KOSMETICKÁ OŠETŘENÍ kosmetikou

BARVENÍ ŘAS A OBOČÍ jako součást 
kosmetického ošetření je cena á 20,- Kč,

jako samostatné ošetření 300,- Kč, cca 30 
minut.

Německé barvy Binacil: černá, černo-modrá,
šedá, světlá hnědá, přírodní hnědá, tmavě
hnědá

PŘÍSTROJOVÝ FACE LIFT OBLIČEJE 
cena 700,- Kč/1 ošetření, cca 60 min. 1x týdně

(ošetření na objednávku)

Nejvhodnější je kúra 5 následných ošetření 1x týdně,
při zakoupení celé kúry cena 2.500,- Kč.
Přístroj Lift Plus 60používá pokročilou EMS technologii
(elektro svalovou stimulaci). Impulsy dělají veškerou
těžkou práci za vás, jemně vypínají a zpevňují
obličejové svaly, osvěžují pokožku. Zvyšují místní
prokrvení, čímž dochází k lepšímu okysličení kožních
buněk a dochází k rychlejšímu odvádění toxinů. Navíc
urychlují lymfatické odvodnění.



ZÁKLADNÍ FACELIFT 
cca 60 minut, cena 900,- Kč

Odlíčení, manuální facelift masáž cca 50
minut, závěrečný hydratační krém, oční
sérum s hadím jedem. Před tímto ošetřením
doporučujeme doma použít čistící masku,
kterou zakoupíte v salonu za 350,- Kč.

VELKÝ RELAX FACELIFT 
cca 120 minut, cena 1.400,- Kč

10 minut relaxační terapie na křesle,
odlíčení, čistící enzymatická maska, čištění
obličeje ultrazvukovou špachtlí, manuální
facelift masáž cca 60 minut, liftingová maska
se zábalem, závěrečný hydratační krém, oční
sérum s hadím jedem.

MALÝ FACELIFT
cca 60 minut, cena 800,- Kč

Odlíčení, čistící enzymatická maska, manuální
facelift masáž cca 30 minut zaměřená na
spodní nebo horní část obličeje – dle potřeby
klientky, liftingová maska, závěrečný
hydratační krém, oční sérum s hadím jedem.

MANUÁLNÍ LIFTING OBLIČEJE 
60 minut masáže obličeje a krku proti vráskám se 100% arganovým olejem, v těchto variantách:

STŘEDNÍ FACELIFT 
cca 90 minut, cena 1100,- Kč

Odlíčení, čistící enzymatická maska, manuální
facelift masáž cca 60 minut, liftingová maska,
závěrečný hydratační krém, oční sérum s
hadím jedem.

LUXUSNÍ RELAX FACELIFT
cca 120 minut, cena 1.500,- Kč

10 minut relaxační terapie na křesle,
odlíčení, čistící enzymatická maska, čištění
obličeje ultrazvukovou špachtlí, manuální
facelift masáž cca 60 minut, vyživující
alginátová slupovací maska proti vráskám,
závěrečný hydratační krém, oční sérum s
hadím jedem.

BALÍČEK 5X ZÁKLADNÍ FACELIFT 
5 x cca 60 minut, (5 x Základní facelift) 

cena 4.000,- Kč.
Pro trvalejší efekt vyhlazení vrásek je

doporučeno podstoupit facelift masáž
minimálně 5x po sobě v rozmezí 7 až 14
dnů.Před tímto ošetřením doporučujeme
doma použít čistící masku, kterou zakoupíte i
v salonu za 350,- Kč.
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Děkujeme za pochopení.
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