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Krátky predslov predtým, než si prezriete naše ceny.

Úkony trvajú konkrétne časy z pochopiteľných dôvodov, 
najšetrnejšie zosvetľovanie je pomalé zosvetľovanie a popri 
zosvetľovaní Vám vlasy aj ošetrujeme a tónujeme. Preto 
nás nežiadajte o to,  aby to trvalo kratšie, lebo ak chcete 
mať super výsledok, nie je to možné. Budeme radi, ak si 
čas u nás vychutnáte a bude stať za to.

Pri všetkých úkonoch je o vaše vlasy špičkovo postarané 
tými najkvalitnejšími produktami nemeckej značky Wella 
Profesional, Systém Profesional…

Farbu na vlasy odporúčame absolvovať každých 6-8 
týždňov, podľa odtieňa.
Melírovanie vlasov na odrastené vlasy odporúčame každé 
3-4 mesiace, čas medzi tým môžete prísť len na tónovanie, 
nemusíte vlasy tak často chemicky trápiť. 
Bayalage, presvetlenie len koncov bez zásahu do farby 
odrastov je veľmi prirodzený spôsob presvetlenia, tzv. farba 
ako od slnka,  ženy absolvujú takéto presvetlenie každých 
6-12 mesiacov. Znova záleží od odtieňa a vašej predstavy, 
vhodné pre ženy, ktoré sú spokojné so svojou prirodzenou 
odrastajúcou farbou a chcú prirodzenú zmenu.

Budeme radi, ak sa zveríte do naších rúk.
Poradíme Vám na mieru. 



krátke vlasy / 30-40 min. /...................................................................25€
dlhé vlasy / 45-60 min. /..............................................30€

krátke vlasy / 1,5-2 hod. /... ....................................................................35€ 

krátke vlasy / 2-3 hod. /.............................................................................35€

polo-dlhé vlasy / 2-3 hod. /...................................................................40€

-cena medzi 60€-100€, individuálne na mieru podľa 
 dĺžky a hustoty vlasov
-cena je vždy upresnená pri osobnej,online (FB, IG) či 
telefonickej konzultácii
- v cene je vždy aj ošetrenie na spevňovanie vlasovej väzby
po zosvetlení, ktorá eliminuje poškodenie

STRIHANIE VLASOV

DÁMSKY STRIH - UMYTIE, STYLING

FARBENIE VLASOV

FARBENIE VLASOV /jednotná farba a strih je už v cene/

dlhé vlasy / 2-3 hod. /.................................................................................50€

polo-dlhé vlasy / 1,5-2 hod. /..............................................................40€
dlhé vlasy/ 1,5-2 hod. /...............................................................................50€

MELÍROVANIE VLASOV /strih v cene, bez farbenia 
odrastov farbou a bez toneru/ 

*extra hustý melír, viac než 100 fólií na
 hlave+15€ k cene  /3-4 hodiny/ 

*toner si pripočítate k cene 5-10€
*ak sa farbia aj odrasty, či dĺžky cena sa

 znova navyšuje o 5-10€

VOĽNÉ TECHNIKY ZOSVETĽOVANIA VLASOV /ombre, 
sombre, bayalage, illuminage, air touch/

*toner si pripočítate k cene 5-10€
*ak sa farbia aj odrasty, či dĺžky cena sa znova 

navyšuje o 5-10€
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*presvetlenie melírom pár fólií ku farbe navyše +5€
*toner na ten presvetlený melírovaný podklad+ 5€

-minutáž 3-4 hodiny

*pánske ani detské strihy neponúkame,venujeme  sa výlučne ženám



OŠETRENIE VLASOV – informujte sa ohľadom aktuálnej
 ponuky

-ponúkame intenzívnu kúru proti vypadávaniu vlasov
-ošetrenie v salóne na mieru podľa typu vlasu 
/ na suché, zničené, nepodajné vlasy/

-sťahovanie farby, alebo presvetlenie tmavého odtieňa 
na blond-túto službu ponúkame často, ale iba
potelefonickej alebo osobnej konzultácii a upresnení
detailov, je to časovo náročnejšie, 4-6 hod.

Cena od 70€- 160€.
Závisí nielen od dĺžky vlasov, ale hlavne od hustoty. Cenu 
Vám vieme upresniť po osobnej alebo telefonickej 
konzultácii.

 

SŤAHOVANIE FARBY
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svadobný účes..................................................................................................50€

spoločenský účes..........................................................................................40€
fúkana krátkych vlasov ako účes...................................................20€
líčenie svadobné.............................................................................................30€
líčenie svadobné + mihalnice...........................................................40€
líčenie skúška pre nevestu...................................................................30€
líčenie spoločenské......................................................................................20€
líčenie spoločenské + mihalnice.....................................................30€

skúška účesu......................................................................................................40€

          ÚČESY A LÍČENIE



BALÍČKY PREMIEN
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1. Komplet radikálna premena imidžu - so všetkým
čo k tomu patrí
-časovo celý 1 deň (5-6 hodín)
-čas je venovaný iba Vám
-obsahuje aj náročné presvetľovanie, prípadne 
sťahovanie starého odtieňa, úplnú zmenu farby
-zmena strihu
-ošetrovanie vlasov hĺbkovou regeneračnou kúrou
-poradenstvo ohľadne úpravy vášho nového účesu, ako
si máte doma vlasy fúkať, rady a tipy, názorná ukážka
-tento balíček obsahuje nielen líčenie, ale aj minikurz *

*líčenia, kde Vám krok po kroku vysvetľujem a ukazujem 
ako sa nalíčite aj vy sama doma
-samozrejmosťou sú aj fotky po premene, vo vysokej 
kvalite, ktoré Vám pošleme
-na fotku “po” budete mať zapožičané aj iné oblečenie
-fotku pred urobíme tiež, ale zverejníme ju len s vaším 
dovolením, ak chcete diskrétnu premenu, môžete ju mať.

Termíny na kompletné poradenstvo (teda farba, strih 
aj vizáž) kde sa venujem výlučne 1 osobe, teda Vám, 
budú limitované na 2 termíny mesačne, kedy si 
vyradíme na to v salóne priestor. Keďže u nás strávite
 celý deň, vieme Vám zabezpečiť aj donášku obeda.

Cena premeny je 200€. 
/môžete zakúpiť aj ako darčekovú poukážku/


