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C E N Í K  – R I T U Á L Y  

Masáž 42 tahů  30 min | 690 Kč 

Zábal nohou horkým ručníkem, mlha, masáž hlavy, odlíčení, masáž 
obličeje, Krém, jemné probuzení           
Flash beauté  45 min | 790 Kč 

Zábal nohou horkým ručníkem, masáž hlavy, mlha, peeling, úprava obočí, 
změkčovadlo nebo použití přístroje (ultrazvuková špachtle, dermabraze 
atd), hloubkové čištění,  profesionální maska DTOX nebo HYDRATANT, 
krém, jemné probuzení      
Purete essentielle  45 min | 890 Kč 

Zábal nohou horkým ručníkem, masáž hlavy, mlha, peeling, úprava obočí,    
změkčovadlo nebo použítí přístroje (ultrazvuková špachtle, dermabraze 
atd), hloubkové čištění, profesionální maska PURIFIANT, krém, jemné  
probuzení 
Eclat essentiel  60 min | 1 350 Kč 

Zábal nohou horkým ručníkem, masáž hlavy, mlha, peeling, úprava obočí,    
změkčovadlo nebo použítí přístroje (ultrazvuková špachtle, dermabraze 
atd), hloubkové čištění,  masáž 42 tahů, profesionální maska PEEL OFF 
MY PAYOT, masáž rukou, krém, jemné probuzení 
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Hydratation essentielle  60 min | 1 490 Kč 

Zábal nohou horkým ručníkem, masáž hlavy, mlha, peeling, úprava obočí,    
změkčovadlo nebo použítí přístroje (ultrazvuková špachtle, dermabraze  
atd), hloubkové čištění,  masáž 42 tahů, profesionální maska BIO 
CELLULOSE  COLLAGENE, masáž rukou, krém, jemné probuzení 

Doucer essentielle  60 min | 1 390 Kč 

Zábal nohou horkým ručníkem, masáž hlavy, mlha, peeling, úprava obočí,    
změkčovadlo nebo použítí přístroje (ultrazvuková špachtle, dermabraze  
atd), hloubkové čištění,  masáž 42 tahů, profesionální maska COCOON,  
masáž rukou, krém, jemné probuzení 
Liss absolu  75 min | 1 690 Kč 

Zábal nohou horkým ručníkem, masáž hlavy, mlha, peeling, úprava obočí,    
změkčovadlo nebo použítí přístroje (ultrazvuková špachtle, dermabraze 
atd), hloubkové čištění, maska DTOX, masáž 42 tahů, profesionální 
maska LIISANT REEQUILIBRANT, masáž rukou, krém, jemné probuzení 
Lift absolu  75 min | 1 890 Kč 

Zábal nohou horkým ručníkem, masáž hlavy, mlha, peeling, úprava obočí,    
změkčovadlo nebo použítí přístroje (ultrazvuková špachtle, dermabraze  
atd), hloubkové čištění, maska DTOX,  masáž 42 tahů, profesionální 
maska LIFT ABSOLU, masáž rukou, krém, jemné probuzení 



 
 
 
 
 
 

— 

 
3/4 

STUDIO PAYOT 

Nad Úžlabinou 3 · Praha 10 Malešice · Telefon 730 513 918 · krasa@studiopayot.cz · www.studiopayot.cz · facebook/studiopayot 

Supreme experience  90 min | 2 190 Kč 

Zábal nohou horkým ručníkem, masáž hlavy, mlha, peeling, úprava obočí,    
změkčovadlo nebo použítí přístroje (ultrazvuková špachtle, dermabraze 
atd), hloubkové čištění, maska DTOX, masáž 42 tahů, profesionální 
maska CRYSTAL, masáž rukou, krém, jemné probuzení  
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C E N Í K  – D A L Š Í  S L U Ž B Y  

3D řasy, metoda řasa na řasu   

Doplnění ...................................................................................................................................900 Kč 
Nové ...................................................................................................................................... 3 000 Kč 
Depilace horkým voskem   

Horní ret ...................................................................................................................................100 Kč 
Paže ..........................................................................................................................................200 Kč 
Lýtka .........................................................................................................................................300 Kč 
Stehna ......................................................................................................................................400 Kč 
Depilace cukrovou pastou   

Podpaží .....................................................................................................................................300 Kč 
Brazilská depilace ...................................................................................................................900 Kč 
 

Barvení a úprava obočí   

 ...................................................................................................................................................200 Kč 
 
 
 
Použití kosmetických přístrojů k ošetření zdarma! Mikrodiamantová dermabraze, ionizer, 
galvanická žehlička, ultrazvuková špachtle,  
bio lifting atd. 


