
CENÍK PLATNÝ OD 01.06.2022

Před objednáním svého termínu si, prosím, přečtěte všeobecné obchodní podmínky
uvedené na hlavní straně webových stránek www.beautysalon-mergansova.cz.

OŠETŘENÍ PLETI
– OBLIČEJ, KRK A DEKOLT

BABOR TEENS

Ošetření určené pro mladou pleť do 18 let, účinná prevence akné, zabraňuje vzniku nedokonalostí.

Cena ošetření 590,- Kč
Čas ošetření cca 60 min.

Ošetření zahrnuje: povrchové čištění, zahřívací masku, enzymatický peeling, hloubkové čištění, 
závěrečnou masku, závěrečný krém.

BABOR CLASSIC

Základní ošetření řadou SKINOVAGE dle typu pleti.
Řada SKINOVAGE je efektivní prevencí proti stárnutí a zároveň řešení konkrétní potřeby pleti. Omlazující 

péče pro všechny typy pleti. EpigenTech PowerPeptide použitý v produktech udržuje buňky pokožky 
mladistvé. Výsledkem jsou odolné a silné buňky pro krásnou pleť.

Cena ošetření 790,- Kč
Čas ošetření cca 90 min.

Ošetření zahrnuje: povrchové čištění, zahřívací masku, hloubkové čištění, masáž obličeje, krku a dekoltu, 
závěrečnou masku, závěrečný krém, oční krém.

BABOR INTENSIVE

Intenzivní ošetření řadou SKINOVAGE dle typu pleti a enzymatickým peelingem. 
Ošetření splní nároky těch, kteří od své kosmetiky vyžadují efektivní výsledky.

Řada SKINOVAGE je efektivní prevencí proti stárnutí a zároveň řešení konkrétní potřeby pleti. Omlazující 
péče pro všechny typy pleti. EpigenTech PowerPeptide použitý v produktech udržuje buňky pokožky 

mladistvé. Výsledkem jsou odolné a silné buňky pro krásnou pleť.

Cena ošetření 990,- Kč
Čas ošetření cca 90 min.

Ošetření zahrnuje: povrchové čištění, zahřívací masku, enzymatický peeling, hloubkové čištění, masáž 
obličeje, krku a dekoltu, BABOR ampuli, závěrečnou masku, závěrečný krém, oční krém.

BABOR MEN

Ošetření pro muže, speciálně pro potřeby mužské pleti. Prevence stárnutí 
a zároveň řešení konkrétní potřeby pleti.

Cena ošetření 990,- Kč
Čas ošetření cca 90 min.

Ošetření zahrnuje: povrchové čištění, zahřívací masku, enzymatický peeling, hloubkové čištění, masáž 
obličeje a krku, BABOR ampuli, závěrečnou masku, závěrečný krém, oční krém.

DOCTOR BABOR CLEANFORMANCE

Ošetření Cleanformance splní nároky těch, kteří od své kosmetiky vyžadují maximální výsledky, a přitom 
nechtějí zatížit životní prostředí. Řada Cleanformance je 100% vegan, CO2 neutrální, je bez parabenů, 
minerálních olejů, mikroplastů a silikonů. Celých 98% složek je přírodního původu a dodává pokožce 

velmi intenzivní “glow”.

Cena ošetření 990,- Kč
Čas ošetření cca 90 min.

Ošetření zahrnuje: povrchové čištění, zahřívací masku, vegan peeling, hloubkové čištění, masáž obličeje, 
krku a dekoltu, závěrečnou masku, závěrečný krém, oční krém.

DOCTOR BABOR COLLAGEN BOOSTER TREATMENT

Exkluzivní a výjimečně účinné ošetření pleti, u které dochází ke ztrátě přirozeného napětí a elasticity. 
Ošetření “lékařskou“ řadou zaměřené na dodání kolagenu do pleti a vyplnění pleti zevnitř. Výsledkem je 
pevnější, vitální, mladistvě hladká pokožka s redukcí vrásek a viditelným liftingem. Výsledky ošetření jsou 

okamžitě viditelné.

Cena ošetření 1.890,- Kč
Čas ošetření cca 90 min.

Ošetření zahrnuje: speciální povrchové čištění, zahřívací masku, enzymatický peeling, hloubkové čištění, 
masáž obličeje, krku a dekoltu, BABOR ampuli, speciální anti-aging závěrečnou masku, speciální 

závěrečný krém, oční krém.

DOCTOR BABOR BRIGHTENING GLOW TREATMENT

Ošetření z “lékařské“ řady Doctor BABOR, které pomáhá se stávajícími problémy, s nerovnoměrnou 
pigmentací pleti nebo také s potřebou okamžité intenzivní hydratace a rozjasnění pleti. Ošetření je 

vhodnější provádět opakovaně a intenzivně v období podzim/zima a po jeho provedení je nutné pleť 
chránit ochranným faktorem SPF 50.

Cena ošetření 2.290,- Kč
Čas ošetření cca 90 min.

Ošetření zahrnuje: speciální povrchové čištění, zahřívací masku, peeling, hloubkové čištění, masáž 
obličeje, krku a dekoltu, speciální BABOR ampule, speciální brightening masku, speciální závěrečný krém, 

oční krém.

BABOR REVERSIVE®

Luxusní anti-aging ošetření pleti řadou REVERSIVE s unikátním omlazujícím komplexem PRO YOUTH 
obsahující výtažky kmenových buněk Rosa Alba. Efektivně bojuje proti známkám stárnutí pokožky. 
Ošetření napomáhá navrátit a udržet mladiství vzhled pokožky. Výsledek: Vrásky jsou zredukovány, 

pokožka je pevnější a mladistvá. 

Cena ošetření 2.350,- Kč
Čas ošetření cca 90 min.

Ošetření zahrnuje: povrchové čištění, zahřívací masku, vegan peeling, hloubkové čištění, REVERSIVE 
sérum, masáž obličeje, krku a dekoltu, anti-aging masku, speciální anti-aging závěrečný krém, oční krém.

VOLITELNÁ DOPLŇKOVÁ OŠETŘENÍ

DOCTOR BABOR PRO PROFESSIONAL AHA PEELING 10% PH 3,5

AHA peeling je chemický peeling, který se řadí mezi intenzivnější peelingy a je vhodné ho zařadit do 
jakéhokoliv ošetření BABOR jako třetí krok v péči. AHA Peeling je možné aplikovat jednorázově, k 

dosažení optimálních výsledků je však vhodnější absolvovat kúru 3 až 6 ošetření, v závislosti na 
konkrétním typu pleti a cíli ošetření. Ošetření je zcela nebolestivé a znecitlivění není nutné. AHA Peeling 
řeší problémy pleti jako jsou např. pigmentové skvrny, jemné vrásky a linky, unavená a povadlá pleť, a je 

velice vhodný pro problematickou, aknózní pleť s rozšířenými póry. AHA peeling dokonale odstraní 
odumřelé kožní buňky a urychlí tvorbu nových, což vede nejen k vymizení pigmentace, ale také k redukci 

akné, stažení pórů a vyhlazení vrásek. Peeling také zvyšuje vstřebatelnost aktivních látek do pleti. 
Ošetření je vhodné provádět celoročně, ovšem po jeho provedení je nutné pleť chránit ochranným 

faktorem SPF 50 a dále dodržovat určitá pravidla, která se po ošetření dozvíte. 

Cena ošetření + 350 až 400,- Kč ke zvolenému ošetření BABOR 
Čas ošetření + cca 10 až 15 min. ke zvolenému ošetření BABOR

PŘÍSTROJOVÁ OŠETŘENÍ

Přístrojová ošetření zvyšují efektivitu kosmetického ošetření o více než 200%, což znamená, že znásobují 
účinky kosmetického ošetření a pronikaní aktivních látek do pokožky. 

ÚČINKY PŘÍSTROJOVÉHO OŠETŘENÍ:

- penetrace (zapracování) aktivních látek 
- hloubkové čistění pleti
- odstranění odumřelých kožních buněk
- stimulace hojících procesů (např. u aknózní pleti)
- regenerace, omlazení, lifting pleti
- stimulace kolagenových vláken
- zpevňování cévní stěny
- redukce kožního mazu
- snížení tvorby melaninu
- a mnoho dalšího

Dermascrubber - ultrazvuková špachtle
Cena i čas ošetření jsou již zahrnuty v každém BABOR ošetření.

Dermaultrasound - stimulační ultrazvuk
Cena ošetření +250,- Kč ke zvolenému ošetření BABOR

Čas ošetření + cca 20 až 30 min. ke zvolenému ošetření BABOR

DOPLŇKOVÉ ÚKONY

ceny označené * jsou pouze orientační, výsledná cena se může nepatrně lišit v závislosti na množství 
použitého materiálu či délce procedury

EPILACE LYCON

Australská epilační metoda, při níž se odstraní chloupky i s jejich kořínky. Unikátní vosky LYCON odstraňují 
chloupky již od 1 mm. Cílem ošetření je dlouhodobě hladká pokožka bez chloupků a podráždění pokožky.

Cena při kosmetickém ošetření:

Horní ret - cena 70,- Kč*
Brada - cena 80,- Kč*
Obočí - cena 85,- Kč*
Tváře - cena 150,- Kč*

Cena samostatné epilace:

Horní ret - cena 130,- Kč*
Brada - cena 160,- Kč*
Obočí - cena 170,- Kč*
Tváře - cena 300,- Kč*

Celý obličej - cena 880,- Kč*

BARVENÍ ŘAS 

Barvení řas inovativními profesionálními barvami, které používají 
Brow Masters po celém světě. 

Cena samostatného barvení řas 220 Kč*
Čas ošetření cca 20 až 30 min.

Cena kombinovaných služeb barvení řas + barvení obočí 340 Kč*
Čas ošetření cca 30 až 45 min.

BARVENÍ OBOČÍ 

Barvení obočí inovativními profesionálními barvami, které používají 
Brow Masters po celém světě. 

V ceně barvení je zahrnuta i závěrečná fixace obočí stylingovým produktem. 

Cena samostatného barvení obočí 220 Kč*
Čas ošetření cca 20 až 30 min.

Cena kombinovaných služeb barvení obočí + barvení řas 340 Kč*
Čas ošetření cca 30 až 45 min.

Cena kombinovaných služeb barvení obočí + úprava obočí epilačním voskem/pinzetou 340 Kč*
Čas ošetření cca 30 až 45 min.

ÚPRAVA OBOČÍ

Úprava obočí pinzetou bez barvení a epilace obočí.

Cena samostatného trhání obočí 150 Kč*
Čas ošetření cca 10 až 15 min.

LAMINACE OBOČÍ/BROW FILLER

Moderní a velmi oblíbená procedura určená k narovnání neposedných chloupků obočí. 
Laminace obočí je prováděna italskými produkty značky My Lamination® vyráběnými v Itálii.

Cena 790,- Kč
Čas ošetření: cca 60 min.

LAMINACE A BOTOX ŘAS/LASH LIFTING AND LASH BOTOX

Moderní a velmi oblíbená procedura určená k dlouhodobému natočení, 
zvýraznění a vyživení přírodních řas. 

Dlouhodobé natočení řas je prováděno italskými produkty značky My Lamination® 
vyráběnými v Itálii.

Řasy jsou natočeny na 4-8 týdnů. V ceně ošetření je zahrnuto natočení, barvení i vyživení řas.

Cena 790,- Kč
Čas ošetření: cca 60 až 75 min.

LAMINACE A BOTOX ŘAS/LASH LIFTING AND LASH BOTOX DELUXE

Moderní a velmi oblíbená procedura určená k dlouhodobému natočení, zvýraznění a vyživení přírodních 
řas. 

Dlouhodobé natočení řas je prováděno italskými produkty značky My Lamination® vyráběnými v Itálii.
Řasy jsou natočeny na 4-8 týdnů a maximálně hloubkově vyživeny Lash Botoxem 2. generace.

V ceně ošetření je zahrnuto natočení, barvení a intenzivní hloubkové vyživení řas Lash Botoxem 2. generace

Cena 890,- Kč
Čas ošetření: cca 75 min.

BARVENÍ OBOČÍ HENNOU/HENNA BROWS

Moderní a velmi oblíbená metoda určená k dlouhodobému nabarvení, zvýraznění a vyživení chloupků 
obočí.

Jedná se o barvení obočí bez chemického procesu, k barvení není používán žádný peroxid, proto se 
barvení Hennou považuje za velmi šetrné. Henna extrémně podporuje růst chloupků, regeneruje je a 

zpevňuje. Další výhodou Henny je její grafický efekt na kůži, který vydrží 3 až 7 dnů v závislosti na péči a 
typu pleti. V ceně ošetření je zahrnuto vyměřování obočí, barvení a také finální styling obočí.

Cena 490,- Kč
Čas ošetření: cca 90 min.

Za včas nezrušené objednané služby, nejméně 24 hodin před sjednaným termínem ošetření, je 
účtován poplatek ve výši 30% ze zrušené služby a to ve všech případech.

Před objednáním svého termínu si, prosím, přečtěte všeobecné obchodní podmínky
uvedené na hlavní straně webových stránek www.beautysalon-mergansova.cz.
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faktorem SPF 50 a dále dodržovat určitá pravidla, která se po ošetření dozvíte. 

Cena ošetření + 350 až 400,- Kč ke zvolenému ošetření BABOR 
Čas ošetření + cca 10 až 15 min. ke zvolenému ošetření BABOR

PŘÍSTROJOVÁ OŠETŘENÍ

Přístrojová ošetření zvyšují efektivitu kosmetického ošetření o více než 200%, což znamená, že znásobují 
účinky kosmetického ošetření a pronikaní aktivních látek do pokožky. 

ÚČINKY PŘÍSTROJOVÉHO OŠETŘENÍ:

- penetrace (zapracování) aktivních látek 
- hloubkové čistění pleti
- odstranění odumřelých kožních buněk
- stimulace hojících procesů (např. u aknózní pleti)
- regenerace, omlazení, lifting pleti
- stimulace kolagenových vláken
- zpevňování cévní stěny
- redukce kožního mazu
- snížení tvorby melaninu
- a mnoho dalšího

Dermascrubber - ultrazvuková špachtle
Cena i čas ošetření jsou již zahrnuty v každém BABOR ošetření.

Dermaultrasound - stimulační ultrazvuk
Cena ošetření +250,- Kč ke zvolenému ošetření BABOR

Čas ošetření + cca 20 až 30 min. ke zvolenému ošetření BABOR

DOPLŇKOVÉ ÚKONY

ceny označené * jsou pouze orientační, výsledná cena se může nepatrně lišit v závislosti na množství 
použitého materiálu či délce procedury

EPILACE LYCON

Australská epilační metoda, při níž se odstraní chloupky i s jejich kořínky. Unikátní vosky LYCON odstraňují 
chloupky již od 1 mm. Cílem ošetření je dlouhodobě hladká pokožka bez chloupků a podráždění pokožky.

Cena při kosmetickém ošetření:

Horní ret - cena 70,- Kč*
Brada - cena 80,- Kč*
Obočí - cena 85,- Kč*
Tváře - cena 150,- Kč*

Cena samostatné epilace:

Horní ret - cena 130,- Kč*
Brada - cena 160,- Kč*
Obočí - cena 170,- Kč*
Tváře - cena 300,- Kč*

Celý obličej - cena 880,- Kč*

BARVENÍ ŘAS 

Barvení řas inovativními profesionálními barvami, které používají 
Brow Masters po celém světě. 

Cena samostatného barvení řas 220 Kč*
Čas ošetření cca 20 až 30 min.

Cena kombinovaných služeb barvení řas + barvení obočí 340 Kč*
Čas ošetření cca 30 až 45 min.

BARVENÍ OBOČÍ 

Barvení obočí inovativními profesionálními barvami, které používají 
Brow Masters po celém světě. 

V ceně barvení je zahrnuta i závěrečná fixace obočí stylingovým produktem. 

Cena samostatného barvení obočí 220 Kč*
Čas ošetření cca 20 až 30 min.

Cena kombinovaných služeb barvení obočí + barvení řas 340 Kč*
Čas ošetření cca 30 až 45 min.

Cena kombinovaných služeb barvení obočí + úprava obočí epilačním voskem/pinzetou 340 Kč*
Čas ošetření cca 30 až 45 min.

ÚPRAVA OBOČÍ

Úprava obočí pinzetou bez barvení a epilace obočí.

Cena samostatného trhání obočí 150 Kč*
Čas ošetření cca 10 až 15 min.

LAMINACE OBOČÍ/BROW FILLER

Moderní a velmi oblíbená procedura určená k narovnání neposedných chloupků obočí. 
Laminace obočí je prováděna italskými produkty značky My Lamination® vyráběnými v Itálii.

Cena 790,- Kč
Čas ošetření: cca 60 min.

LAMINACE A BOTOX ŘAS/LASH LIFTING AND LASH BOTOX

Moderní a velmi oblíbená procedura určená k dlouhodobému natočení, 
zvýraznění a vyživení přírodních řas. 

Dlouhodobé natočení řas je prováděno italskými produkty značky My Lamination® 
vyráběnými v Itálii.

Řasy jsou natočeny na 4-8 týdnů. V ceně ošetření je zahrnuto natočení, barvení i vyživení řas.

Cena 790,- Kč
Čas ošetření: cca 60 až 75 min.

LAMINACE A BOTOX ŘAS/LASH LIFTING AND LASH BOTOX DELUXE

Moderní a velmi oblíbená procedura určená k dlouhodobému natočení, zvýraznění a vyživení přírodních 
řas. 

Dlouhodobé natočení řas je prováděno italskými produkty značky My Lamination® vyráběnými v Itálii.
Řasy jsou natočeny na 4-8 týdnů a maximálně hloubkově vyživeny Lash Botoxem 2. generace.

V ceně ošetření je zahrnuto natočení, barvení a intenzivní hloubkové vyživení řas Lash Botoxem 2. generace

Cena 890,- Kč
Čas ošetření: cca 75 min.

BARVENÍ OBOČÍ HENNOU/HENNA BROWS

Moderní a velmi oblíbená metoda určená k dlouhodobému nabarvení, zvýraznění a vyživení chloupků 
obočí.

Jedná se o barvení obočí bez chemického procesu, k barvení není používán žádný peroxid, proto se 
barvení Hennou považuje za velmi šetrné. Henna extrémně podporuje růst chloupků, regeneruje je a 

zpevňuje. Další výhodou Henny je její grafický efekt na kůži, který vydrží 3 až 7 dnů v závislosti na péči a 
typu pleti. V ceně ošetření je zahrnuto vyměřování obočí, barvení a také finální styling obočí.

Cena 490,- Kč
Čas ošetření: cca 90 min.

Za včas nezrušené objednané služby, nejméně 24 hodin před sjednaným termínem ošetření, je 
účtován poplatek ve výši 30% ze zrušené služby a to ve všech případech.

Před objednáním svého termínu si, prosím, přečtěte všeobecné obchodní podmínky
uvedené na hlavní straně webových stránek www.beautysalon-mergansova.cz.
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Před objednáním svého termínu si, prosím, přečtěte všeobecné obchodní podmínky
uvedené na hlavní straně webových stránek www.beautysalon-mergansova.cz.

OŠETŘENÍ PLETI
– OBLIČEJ, KRK A DEKOLT

BABOR TEENS

Ošetření určené pro mladou pleť do 18 let, účinná prevence akné, zabraňuje vzniku nedokonalostí.

Cena ošetření 590,- Kč
Čas ošetření cca 60 min.

Ošetření zahrnuje: povrchové čištění, zahřívací masku, enzymatický peeling, hloubkové čištění, 
závěrečnou masku, závěrečný krém.

BABOR CLASSIC

Základní ošetření řadou SKINOVAGE dle typu pleti.
Řada SKINOVAGE je efektivní prevencí proti stárnutí a zároveň řešení konkrétní potřeby pleti. Omlazující 

péče pro všechny typy pleti. EpigenTech PowerPeptide použitý v produktech udržuje buňky pokožky 
mladistvé. Výsledkem jsou odolné a silné buňky pro krásnou pleť.

Cena ošetření 790,- Kč
Čas ošetření cca 90 min.

Ošetření zahrnuje: povrchové čištění, zahřívací masku, hloubkové čištění, masáž obličeje, krku a dekoltu, 
závěrečnou masku, závěrečný krém, oční krém.

BABOR INTENSIVE

Intenzivní ošetření řadou SKINOVAGE dle typu pleti a enzymatickým peelingem. 
Ošetření splní nároky těch, kteří od své kosmetiky vyžadují efektivní výsledky.

Řada SKINOVAGE je efektivní prevencí proti stárnutí a zároveň řešení konkrétní potřeby pleti. Omlazující 
péče pro všechny typy pleti. EpigenTech PowerPeptide použitý v produktech udržuje buňky pokožky 

mladistvé. Výsledkem jsou odolné a silné buňky pro krásnou pleť.

Cena ošetření 990,- Kč
Čas ošetření cca 90 min.

Ošetření zahrnuje: povrchové čištění, zahřívací masku, enzymatický peeling, hloubkové čištění, masáž 
obličeje, krku a dekoltu, BABOR ampuli, závěrečnou masku, závěrečný krém, oční krém.

BABOR MEN

Ošetření pro muže, speciálně pro potřeby mužské pleti. Prevence stárnutí 
a zároveň řešení konkrétní potřeby pleti.

Cena ošetření 990,- Kč
Čas ošetření cca 90 min.

Ošetření zahrnuje: povrchové čištění, zahřívací masku, enzymatický peeling, hloubkové čištění, masáž 
obličeje a krku, BABOR ampuli, závěrečnou masku, závěrečný krém, oční krém.

DOCTOR BABOR CLEANFORMANCE

Ošetření Cleanformance splní nároky těch, kteří od své kosmetiky vyžadují maximální výsledky, a přitom 
nechtějí zatížit životní prostředí. Řada Cleanformance je 100% vegan, CO2 neutrální, je bez parabenů, 
minerálních olejů, mikroplastů a silikonů. Celých 98% složek je přírodního původu a dodává pokožce 

velmi intenzivní “glow”.

Cena ošetření 990,- Kč
Čas ošetření cca 90 min.

Ošetření zahrnuje: povrchové čištění, zahřívací masku, vegan peeling, hloubkové čištění, masáž obličeje, 
krku a dekoltu, závěrečnou masku, závěrečný krém, oční krém.

DOCTOR BABOR COLLAGEN BOOSTER TREATMENT

Exkluzivní a výjimečně účinné ošetření pleti, u které dochází ke ztrátě přirozeného napětí a elasticity. 
Ošetření “lékařskou“ řadou zaměřené na dodání kolagenu do pleti a vyplnění pleti zevnitř. Výsledkem je 
pevnější, vitální, mladistvě hladká pokožka s redukcí vrásek a viditelným liftingem. Výsledky ošetření jsou 

okamžitě viditelné.

Cena ošetření 1.890,- Kč
Čas ošetření cca 90 min.

Ošetření zahrnuje: speciální povrchové čištění, zahřívací masku, enzymatický peeling, hloubkové čištění, 
masáž obličeje, krku a dekoltu, BABOR ampuli, speciální anti-aging závěrečnou masku, speciální 

závěrečný krém, oční krém.

DOCTOR BABOR BRIGHTENING GLOW TREATMENT

Ošetření z “lékařské“ řady Doctor BABOR, které pomáhá se stávajícími problémy, s nerovnoměrnou 
pigmentací pleti nebo také s potřebou okamžité intenzivní hydratace a rozjasnění pleti. Ošetření je 

vhodnější provádět opakovaně a intenzivně v období podzim/zima a po jeho provedení je nutné pleť 
chránit ochranným faktorem SPF 50.

Cena ošetření 2.290,- Kč
Čas ošetření cca 90 min.

Ošetření zahrnuje: speciální povrchové čištění, zahřívací masku, peeling, hloubkové čištění, masáž 
obličeje, krku a dekoltu, speciální BABOR ampule, speciální brightening masku, speciální závěrečný krém, 

oční krém.

BABOR REVERSIVE®

Luxusní anti-aging ošetření pleti řadou REVERSIVE s unikátním omlazujícím komplexem PRO YOUTH 
obsahující výtažky kmenových buněk Rosa Alba. Efektivně bojuje proti známkám stárnutí pokožky. 
Ošetření napomáhá navrátit a udržet mladiství vzhled pokožky. Výsledek: Vrásky jsou zredukovány, 

pokožka je pevnější a mladistvá. 

Cena ošetření 2.350,- Kč
Čas ošetření cca 90 min.

Ošetření zahrnuje: povrchové čištění, zahřívací masku, vegan peeling, hloubkové čištění, REVERSIVE 
sérum, masáž obličeje, krku a dekoltu, anti-aging masku, speciální anti-aging závěrečný krém, oční krém.

VOLITELNÁ DOPLŇKOVÁ OŠETŘENÍ

DOCTOR BABOR PRO PROFESSIONAL AHA PEELING 10% PH 3,5

AHA peeling je chemický peeling, který se řadí mezi intenzivnější peelingy a je vhodné ho zařadit do 
jakéhokoliv ošetření BABOR jako třetí krok v péči. AHA Peeling je možné aplikovat jednorázově, k 

dosažení optimálních výsledků je však vhodnější absolvovat kúru 3 až 6 ošetření, v závislosti na 
konkrétním typu pleti a cíli ošetření. Ošetření je zcela nebolestivé a znecitlivění není nutné. AHA Peeling 
řeší problémy pleti jako jsou např. pigmentové skvrny, jemné vrásky a linky, unavená a povadlá pleť, a je 

velice vhodný pro problematickou, aknózní pleť s rozšířenými póry. AHA peeling dokonale odstraní 
odumřelé kožní buňky a urychlí tvorbu nových, což vede nejen k vymizení pigmentace, ale také k redukci 

akné, stažení pórů a vyhlazení vrásek. Peeling také zvyšuje vstřebatelnost aktivních látek do pleti. 
Ošetření je vhodné provádět celoročně, ovšem po jeho provedení je nutné pleť chránit ochranným 

faktorem SPF 50 a dále dodržovat určitá pravidla, která se po ošetření dozvíte. 

Cena ošetření + 350 až 400,- Kč ke zvolenému ošetření BABOR 
Čas ošetření + cca 10 až 15 min. ke zvolenému ošetření BABOR

PŘÍSTROJOVÁ OŠETŘENÍ

Přístrojová ošetření zvyšují efektivitu kosmetického ošetření o více než 200%, což znamená, že znásobují 
účinky kosmetického ošetření a pronikaní aktivních látek do pokožky. 

ÚČINKY PŘÍSTROJOVÉHO OŠETŘENÍ:

- penetrace (zapracování) aktivních látek 
- hloubkové čistění pleti
- odstranění odumřelých kožních buněk
- stimulace hojících procesů (např. u aknózní pleti)
- regenerace, omlazení, lifting pleti
- stimulace kolagenových vláken
- zpevňování cévní stěny
- redukce kožního mazu
- snížení tvorby melaninu
- a mnoho dalšího

Dermascrubber - ultrazvuková špachtle
Cena i čas ošetření jsou již zahrnuty v každém BABOR ošetření.

Dermaultrasound - stimulační ultrazvuk
Cena ošetření +250,- Kč ke zvolenému ošetření BABOR

Čas ošetření + cca 20 až 30 min. ke zvolenému ošetření BABOR

DOPLŇKOVÉ ÚKONY

ceny označené * jsou pouze orientační, výsledná cena se může nepatrně lišit v závislosti na množství 
použitého materiálu či délce procedury

EPILACE LYCON

Australská epilační metoda, při níž se odstraní chloupky i s jejich kořínky. Unikátní vosky LYCON odstraňují 
chloupky již od 1 mm. Cílem ošetření je dlouhodobě hladká pokožka bez chloupků a podráždění pokožky.

Cena při kosmetickém ošetření:

Horní ret - cena 70,- Kč*
Brada - cena 80,- Kč*
Obočí - cena 85,- Kč*
Tváře - cena 150,- Kč*

Cena samostatné epilace:

Horní ret - cena 130,- Kč*
Brada - cena 160,- Kč*
Obočí - cena 170,- Kč*
Tváře - cena 300,- Kč*

Celý obličej - cena 880,- Kč*

BARVENÍ ŘAS 

Barvení řas inovativními profesionálními barvami, které používají 
Brow Masters po celém světě. 

Cena samostatného barvení řas 220 Kč*
Čas ošetření cca 20 až 30 min.

Cena kombinovaných služeb barvení řas + barvení obočí 340 Kč*
Čas ošetření cca 30 až 45 min.

BARVENÍ OBOČÍ 

Barvení obočí inovativními profesionálními barvami, které používají 
Brow Masters po celém světě. 

V ceně barvení je zahrnuta i závěrečná fixace obočí stylingovým produktem. 

Cena samostatného barvení obočí 220 Kč*
Čas ošetření cca 20 až 30 min.

Cena kombinovaných služeb barvení obočí + barvení řas 340 Kč*
Čas ošetření cca 30 až 45 min.

Cena kombinovaných služeb barvení obočí + úprava obočí epilačním voskem/pinzetou 340 Kč*
Čas ošetření cca 30 až 45 min.

ÚPRAVA OBOČÍ

Úprava obočí pinzetou bez barvení a epilace obočí.

Cena samostatného trhání obočí 150 Kč*
Čas ošetření cca 10 až 15 min.

LAMINACE OBOČÍ/BROW FILLER

Moderní a velmi oblíbená procedura určená k narovnání neposedných chloupků obočí. 
Laminace obočí je prováděna italskými produkty značky My Lamination® vyráběnými v Itálii.

Cena 790,- Kč
Čas ošetření: cca 60 min.

LAMINACE A BOTOX ŘAS/LASH LIFTING AND LASH BOTOX

Moderní a velmi oblíbená procedura určená k dlouhodobému natočení, 
zvýraznění a vyživení přírodních řas. 

Dlouhodobé natočení řas je prováděno italskými produkty značky My Lamination® 
vyráběnými v Itálii.

Řasy jsou natočeny na 4-8 týdnů. V ceně ošetření je zahrnuto natočení, barvení i vyživení řas.

Cena 790,- Kč
Čas ošetření: cca 60 až 75 min.

LAMINACE A BOTOX ŘAS/LASH LIFTING AND LASH BOTOX DELUXE

Moderní a velmi oblíbená procedura určená k dlouhodobému natočení, zvýraznění a vyživení přírodních 
řas. 

Dlouhodobé natočení řas je prováděno italskými produkty značky My Lamination® vyráběnými v Itálii.
Řasy jsou natočeny na 4-8 týdnů a maximálně hloubkově vyživeny Lash Botoxem 2. generace.

V ceně ošetření je zahrnuto natočení, barvení a intenzivní hloubkové vyživení řas Lash Botoxem 2. generace

Cena 890,- Kč
Čas ošetření: cca 75 min.

BARVENÍ OBOČÍ HENNOU/HENNA BROWS

Moderní a velmi oblíbená metoda určená k dlouhodobému nabarvení, zvýraznění a vyživení chloupků 
obočí.

Jedná se o barvení obočí bez chemického procesu, k barvení není používán žádný peroxid, proto se 
barvení Hennou považuje za velmi šetrné. Henna extrémně podporuje růst chloupků, regeneruje je a 

zpevňuje. Další výhodou Henny je její grafický efekt na kůži, který vydrží 3 až 7 dnů v závislosti na péči a 
typu pleti. V ceně ošetření je zahrnuto vyměřování obočí, barvení a také finální styling obočí.

Cena 490,- Kč
Čas ošetření: cca 90 min.

Za včas nezrušené objednané služby, nejméně 24 hodin před sjednaným termínem ošetření, je 
účtován poplatek ve výši 30% ze zrušené služby a to ve všech případech.

Před objednáním svého termínu si, prosím, přečtěte všeobecné obchodní podmínky
uvedené na hlavní straně webových stránek www.beautysalon-mergansova.cz.
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Před objednáním svého termínu si, prosím, přečtěte všeobecné obchodní podmínky
uvedené na hlavní straně webových stránek www.beautysalon-mergansova.cz.

OŠETŘENÍ PLETI
– OBLIČEJ, KRK A DEKOLT

BABOR TEENS

Ošetření určené pro mladou pleť do 18 let, účinná prevence akné, zabraňuje vzniku nedokonalostí.

Cena ošetření 590,- Kč
Čas ošetření cca 60 min.

Ošetření zahrnuje: povrchové čištění, zahřívací masku, enzymatický peeling, hloubkové čištění, 
závěrečnou masku, závěrečný krém.

BABOR CLASSIC

Základní ošetření řadou SKINOVAGE dle typu pleti.
Řada SKINOVAGE je efektivní prevencí proti stárnutí a zároveň řešení konkrétní potřeby pleti. Omlazující 

péče pro všechny typy pleti. EpigenTech PowerPeptide použitý v produktech udržuje buňky pokožky 
mladistvé. Výsledkem jsou odolné a silné buňky pro krásnou pleť.

Cena ošetření 790,- Kč
Čas ošetření cca 90 min.

Ošetření zahrnuje: povrchové čištění, zahřívací masku, hloubkové čištění, masáž obličeje, krku a dekoltu, 
závěrečnou masku, závěrečný krém, oční krém.

BABOR INTENSIVE

Intenzivní ošetření řadou SKINOVAGE dle typu pleti a enzymatickým peelingem. 
Ošetření splní nároky těch, kteří od své kosmetiky vyžadují efektivní výsledky.

Řada SKINOVAGE je efektivní prevencí proti stárnutí a zároveň řešení konkrétní potřeby pleti. Omlazující 
péče pro všechny typy pleti. EpigenTech PowerPeptide použitý v produktech udržuje buňky pokožky 

mladistvé. Výsledkem jsou odolné a silné buňky pro krásnou pleť.

Cena ošetření 990,- Kč
Čas ošetření cca 90 min.

Ošetření zahrnuje: povrchové čištění, zahřívací masku, enzymatický peeling, hloubkové čištění, masáž 
obličeje, krku a dekoltu, BABOR ampuli, závěrečnou masku, závěrečný krém, oční krém.

BABOR MEN

Ošetření pro muže, speciálně pro potřeby mužské pleti. Prevence stárnutí 
a zároveň řešení konkrétní potřeby pleti.

Cena ošetření 990,- Kč
Čas ošetření cca 90 min.

Ošetření zahrnuje: povrchové čištění, zahřívací masku, enzymatický peeling, hloubkové čištění, masáž 
obličeje a krku, BABOR ampuli, závěrečnou masku, závěrečný krém, oční krém.

DOCTOR BABOR CLEANFORMANCE

Ošetření Cleanformance splní nároky těch, kteří od své kosmetiky vyžadují maximální výsledky, a přitom 
nechtějí zatížit životní prostředí. Řada Cleanformance je 100% vegan, CO2 neutrální, je bez parabenů, 
minerálních olejů, mikroplastů a silikonů. Celých 98% složek je přírodního původu a dodává pokožce 

velmi intenzivní “glow”.

Cena ošetření 990,- Kč
Čas ošetření cca 90 min.

Ošetření zahrnuje: povrchové čištění, zahřívací masku, vegan peeling, hloubkové čištění, masáž obličeje, 
krku a dekoltu, závěrečnou masku, závěrečný krém, oční krém.

DOCTOR BABOR COLLAGEN BOOSTER TREATMENT

Exkluzivní a výjimečně účinné ošetření pleti, u které dochází ke ztrátě přirozeného napětí a elasticity. 
Ošetření “lékařskou“ řadou zaměřené na dodání kolagenu do pleti a vyplnění pleti zevnitř. Výsledkem je 
pevnější, vitální, mladistvě hladká pokožka s redukcí vrásek a viditelným liftingem. Výsledky ošetření jsou 

okamžitě viditelné.

Cena ošetření 1.890,- Kč
Čas ošetření cca 90 min.

Ošetření zahrnuje: speciální povrchové čištění, zahřívací masku, enzymatický peeling, hloubkové čištění, 
masáž obličeje, krku a dekoltu, BABOR ampuli, speciální anti-aging závěrečnou masku, speciální 

závěrečný krém, oční krém.

DOCTOR BABOR BRIGHTENING GLOW TREATMENT

Ošetření z “lékařské“ řady Doctor BABOR, které pomáhá se stávajícími problémy, s nerovnoměrnou 
pigmentací pleti nebo také s potřebou okamžité intenzivní hydratace a rozjasnění pleti. Ošetření je 

vhodnější provádět opakovaně a intenzivně v období podzim/zima a po jeho provedení je nutné pleť 
chránit ochranným faktorem SPF 50.

Cena ošetření 2.290,- Kč
Čas ošetření cca 90 min.

Ošetření zahrnuje: speciální povrchové čištění, zahřívací masku, peeling, hloubkové čištění, masáž 
obličeje, krku a dekoltu, speciální BABOR ampule, speciální brightening masku, speciální závěrečný krém, 

oční krém.

BABOR REVERSIVE®

Luxusní anti-aging ošetření pleti řadou REVERSIVE s unikátním omlazujícím komplexem PRO YOUTH 
obsahující výtažky kmenových buněk Rosa Alba. Efektivně bojuje proti známkám stárnutí pokožky. 
Ošetření napomáhá navrátit a udržet mladiství vzhled pokožky. Výsledek: Vrásky jsou zredukovány, 

pokožka je pevnější a mladistvá. 

Cena ošetření 2.350,- Kč
Čas ošetření cca 90 min.

Ošetření zahrnuje: povrchové čištění, zahřívací masku, vegan peeling, hloubkové čištění, REVERSIVE 
sérum, masáž obličeje, krku a dekoltu, anti-aging masku, speciální anti-aging závěrečný krém, oční krém.

VOLITELNÁ DOPLŇKOVÁ OŠETŘENÍ

DOCTOR BABOR PRO PROFESSIONAL AHA PEELING 10% PH 3,5

AHA peeling je chemický peeling, který se řadí mezi intenzivnější peelingy a je vhodné ho zařadit do 
jakéhokoliv ošetření BABOR jako třetí krok v péči. AHA Peeling je možné aplikovat jednorázově, k 

dosažení optimálních výsledků je však vhodnější absolvovat kúru 3 až 6 ošetření, v závislosti na 
konkrétním typu pleti a cíli ošetření. Ošetření je zcela nebolestivé a znecitlivění není nutné. AHA Peeling 
řeší problémy pleti jako jsou např. pigmentové skvrny, jemné vrásky a linky, unavená a povadlá pleť, a je 

velice vhodný pro problematickou, aknózní pleť s rozšířenými póry. AHA peeling dokonale odstraní 
odumřelé kožní buňky a urychlí tvorbu nových, což vede nejen k vymizení pigmentace, ale také k redukci 

akné, stažení pórů a vyhlazení vrásek. Peeling také zvyšuje vstřebatelnost aktivních látek do pleti. 
Ošetření je vhodné provádět celoročně, ovšem po jeho provedení je nutné pleť chránit ochranným 

faktorem SPF 50 a dále dodržovat určitá pravidla, která se po ošetření dozvíte. 

Cena ošetření + 350 až 400,- Kč ke zvolenému ošetření BABOR 
Čas ošetření + cca 10 až 15 min. ke zvolenému ošetření BABOR

PŘÍSTROJOVÁ OŠETŘENÍ

Přístrojová ošetření zvyšují efektivitu kosmetického ošetření o více než 200%, což znamená, že znásobují 
účinky kosmetického ošetření a pronikaní aktivních látek do pokožky. 

ÚČINKY PŘÍSTROJOVÉHO OŠETŘENÍ:

- penetrace (zapracování) aktivních látek 
- hloubkové čistění pleti
- odstranění odumřelých kožních buněk
- stimulace hojících procesů (např. u aknózní pleti)
- regenerace, omlazení, lifting pleti
- stimulace kolagenových vláken
- zpevňování cévní stěny
- redukce kožního mazu
- snížení tvorby melaninu
- a mnoho dalšího

Dermascrubber - ultrazvuková špachtle
Cena i čas ošetření jsou již zahrnuty v každém BABOR ošetření.

Dermaultrasound - stimulační ultrazvuk
Cena ošetření +250,- Kč ke zvolenému ošetření BABOR

Čas ošetření + cca 20 až 30 min. ke zvolenému ošetření BABOR

DOPLŇKOVÉ ÚKONY

ceny označené * jsou pouze orientační, výsledná cena se může nepatrně lišit v závislosti na množství 
použitého materiálu či délce procedury

EPILACE LYCON

Australská epilační metoda, při níž se odstraní chloupky i s jejich kořínky. Unikátní vosky LYCON odstraňují 
chloupky již od 1 mm. Cílem ošetření je dlouhodobě hladká pokožka bez chloupků a podráždění pokožky.

Cena při kosmetickém ošetření:

Horní ret - cena 70,- Kč*
Brada - cena 80,- Kč*
Obočí - cena 85,- Kč*
Tváře - cena 150,- Kč*

Cena samostatné epilace:

Horní ret - cena 130,- Kč*
Brada - cena 160,- Kč*
Obočí - cena 170,- Kč*
Tváře - cena 300,- Kč*

Celý obličej - cena 880,- Kč*

BARVENÍ ŘAS 

Barvení řas inovativními profesionálními barvami, které používají 
Brow Masters po celém světě. 

Cena samostatného barvení řas 220 Kč*
Čas ošetření cca 20 až 30 min.

Cena kombinovaných služeb barvení řas + barvení obočí 340 Kč*
Čas ošetření cca 30 až 45 min.

BARVENÍ OBOČÍ 

Barvení obočí inovativními profesionálními barvami, které používají 
Brow Masters po celém světě. 

V ceně barvení je zahrnuta i závěrečná fixace obočí stylingovým produktem. 

Cena samostatného barvení obočí 220 Kč*
Čas ošetření cca 20 až 30 min.

Cena kombinovaných služeb barvení obočí + barvení řas 340 Kč*
Čas ošetření cca 30 až 45 min.

Cena kombinovaných služeb barvení obočí + úprava obočí epilačním voskem/pinzetou 340 Kč*
Čas ošetření cca 30 až 45 min.

ÚPRAVA OBOČÍ

Úprava obočí pinzetou bez barvení a epilace obočí.

Cena samostatného trhání obočí 150 Kč*
Čas ošetření cca 10 až 15 min.

LAMINACE OBOČÍ/BROW FILLER

Moderní a velmi oblíbená procedura určená k narovnání neposedných chloupků obočí. 
Laminace obočí je prováděna italskými produkty značky My Lamination® vyráběnými v Itálii.

Cena 790,- Kč
Čas ošetření: cca 60 min.

LAMINACE A BOTOX ŘAS/LASH LIFTING AND LASH BOTOX

Moderní a velmi oblíbená procedura určená k dlouhodobému natočení, 
zvýraznění a vyživení přírodních řas. 

Dlouhodobé natočení řas je prováděno italskými produkty značky My Lamination® 
vyráběnými v Itálii.

Řasy jsou natočeny na 4-8 týdnů. V ceně ošetření je zahrnuto natočení, barvení i vyživení řas.

Cena 790,- Kč
Čas ošetření: cca 60 až 75 min.

LAMINACE A BOTOX ŘAS/LASH LIFTING AND LASH BOTOX DELUXE

Moderní a velmi oblíbená procedura určená k dlouhodobému natočení, zvýraznění a vyživení přírodních 
řas. 

Dlouhodobé natočení řas je prováděno italskými produkty značky My Lamination® vyráběnými v Itálii.
Řasy jsou natočeny na 4-8 týdnů a maximálně hloubkově vyživeny Lash Botoxem 2. generace.

V ceně ošetření je zahrnuto natočení, barvení a intenzivní hloubkové vyživení řas Lash Botoxem 2. generace

Cena 890,- Kč
Čas ošetření: cca 75 min.

BARVENÍ OBOČÍ HENNOU/HENNA BROWS

Moderní a velmi oblíbená metoda určená k dlouhodobému nabarvení, zvýraznění a vyživení chloupků 
obočí.

Jedná se o barvení obočí bez chemického procesu, k barvení není používán žádný peroxid, proto se 
barvení Hennou považuje za velmi šetrné. Henna extrémně podporuje růst chloupků, regeneruje je a 

zpevňuje. Další výhodou Henny je její grafický efekt na kůži, který vydrží 3 až 7 dnů v závislosti na péči a 
typu pleti. V ceně ošetření je zahrnuto vyměřování obočí, barvení a také finální styling obočí.

Cena 490,- Kč
Čas ošetření: cca 90 min.

Za včas nezrušené objednané služby, nejméně 24 hodin před sjednaným termínem ošetření, je 
účtován poplatek ve výši 30% ze zrušené služby a to ve všech případech.

Před objednáním svého termínu si, prosím, přečtěte všeobecné obchodní podmínky
uvedené na hlavní straně webových stránek www.beautysalon-mergansova.cz.
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Před objednáním svého termínu si, prosím, přečtěte všeobecné obchodní podmínky
uvedené na hlavní straně webových stránek www.beautysalon-mergansova.cz.

OŠETŘENÍ PLETI
– OBLIČEJ, KRK A DEKOLT

BABOR TEENS

Ošetření určené pro mladou pleť do 18 let, účinná prevence akné, zabraňuje vzniku nedokonalostí.

Cena ošetření 590,- Kč
Čas ošetření cca 60 min.

Ošetření zahrnuje: povrchové čištění, zahřívací masku, enzymatický peeling, hloubkové čištění, 
závěrečnou masku, závěrečný krém.

BABOR CLASSIC

Základní ošetření řadou SKINOVAGE dle typu pleti.
Řada SKINOVAGE je efektivní prevencí proti stárnutí a zároveň řešení konkrétní potřeby pleti. Omlazující 

péče pro všechny typy pleti. EpigenTech PowerPeptide použitý v produktech udržuje buňky pokožky 
mladistvé. Výsledkem jsou odolné a silné buňky pro krásnou pleť.

Cena ošetření 790,- Kč
Čas ošetření cca 90 min.

Ošetření zahrnuje: povrchové čištění, zahřívací masku, hloubkové čištění, masáž obličeje, krku a dekoltu, 
závěrečnou masku, závěrečný krém, oční krém.

BABOR INTENSIVE

Intenzivní ošetření řadou SKINOVAGE dle typu pleti a enzymatickým peelingem. 
Ošetření splní nároky těch, kteří od své kosmetiky vyžadují efektivní výsledky.

Řada SKINOVAGE je efektivní prevencí proti stárnutí a zároveň řešení konkrétní potřeby pleti. Omlazující 
péče pro všechny typy pleti. EpigenTech PowerPeptide použitý v produktech udržuje buňky pokožky 

mladistvé. Výsledkem jsou odolné a silné buňky pro krásnou pleť.

Cena ošetření 990,- Kč
Čas ošetření cca 90 min.

Ošetření zahrnuje: povrchové čištění, zahřívací masku, enzymatický peeling, hloubkové čištění, masáž 
obličeje, krku a dekoltu, BABOR ampuli, závěrečnou masku, závěrečný krém, oční krém.

BABOR MEN

Ošetření pro muže, speciálně pro potřeby mužské pleti. Prevence stárnutí 
a zároveň řešení konkrétní potřeby pleti.

Cena ošetření 990,- Kč
Čas ošetření cca 90 min.

Ošetření zahrnuje: povrchové čištění, zahřívací masku, enzymatický peeling, hloubkové čištění, masáž 
obličeje a krku, BABOR ampuli, závěrečnou masku, závěrečný krém, oční krém.

DOCTOR BABOR CLEANFORMANCE

Ošetření Cleanformance splní nároky těch, kteří od své kosmetiky vyžadují maximální výsledky, a přitom 
nechtějí zatížit životní prostředí. Řada Cleanformance je 100% vegan, CO2 neutrální, je bez parabenů, 
minerálních olejů, mikroplastů a silikonů. Celých 98% složek je přírodního původu a dodává pokožce 

velmi intenzivní “glow”.

Cena ošetření 990,- Kč
Čas ošetření cca 90 min.

Ošetření zahrnuje: povrchové čištění, zahřívací masku, vegan peeling, hloubkové čištění, masáž obličeje, 
krku a dekoltu, závěrečnou masku, závěrečný krém, oční krém.

DOCTOR BABOR COLLAGEN BOOSTER TREATMENT

Exkluzivní a výjimečně účinné ošetření pleti, u které dochází ke ztrátě přirozeného napětí a elasticity. 
Ošetření “lékařskou“ řadou zaměřené na dodání kolagenu do pleti a vyplnění pleti zevnitř. Výsledkem je 
pevnější, vitální, mladistvě hladká pokožka s redukcí vrásek a viditelným liftingem. Výsledky ošetření jsou 

okamžitě viditelné.

Cena ošetření 1.890,- Kč
Čas ošetření cca 90 min.

Ošetření zahrnuje: speciální povrchové čištění, zahřívací masku, enzymatický peeling, hloubkové čištění, 
masáž obličeje, krku a dekoltu, BABOR ampuli, speciální anti-aging závěrečnou masku, speciální 

závěrečný krém, oční krém.

DOCTOR BABOR BRIGHTENING GLOW TREATMENT

Ošetření z “lékařské“ řady Doctor BABOR, které pomáhá se stávajícími problémy, s nerovnoměrnou 
pigmentací pleti nebo také s potřebou okamžité intenzivní hydratace a rozjasnění pleti. Ošetření je 

vhodnější provádět opakovaně a intenzivně v období podzim/zima a po jeho provedení je nutné pleť 
chránit ochranným faktorem SPF 50.

Cena ošetření 2.290,- Kč
Čas ošetření cca 90 min.

Ošetření zahrnuje: speciální povrchové čištění, zahřívací masku, peeling, hloubkové čištění, masáž 
obličeje, krku a dekoltu, speciální BABOR ampule, speciální brightening masku, speciální závěrečný krém, 

oční krém.

BABOR REVERSIVE®

Luxusní anti-aging ošetření pleti řadou REVERSIVE s unikátním omlazujícím komplexem PRO YOUTH 
obsahující výtažky kmenových buněk Rosa Alba. Efektivně bojuje proti známkám stárnutí pokožky. 
Ošetření napomáhá navrátit a udržet mladiství vzhled pokožky. Výsledek: Vrásky jsou zredukovány, 

pokožka je pevnější a mladistvá. 

Cena ošetření 2.350,- Kč
Čas ošetření cca 90 min.

Ošetření zahrnuje: povrchové čištění, zahřívací masku, vegan peeling, hloubkové čištění, REVERSIVE 
sérum, masáž obličeje, krku a dekoltu, anti-aging masku, speciální anti-aging závěrečný krém, oční krém.

VOLITELNÁ DOPLŇKOVÁ OŠETŘENÍ

DOCTOR BABOR PRO PROFESSIONAL AHA PEELING 10% PH 3,5

AHA peeling je chemický peeling, který se řadí mezi intenzivnější peelingy a je vhodné ho zařadit do 
jakéhokoliv ošetření BABOR jako třetí krok v péči. AHA Peeling je možné aplikovat jednorázově, k 

dosažení optimálních výsledků je však vhodnější absolvovat kúru 3 až 6 ošetření, v závislosti na 
konkrétním typu pleti a cíli ošetření. Ošetření je zcela nebolestivé a znecitlivění není nutné. AHA Peeling 
řeší problémy pleti jako jsou např. pigmentové skvrny, jemné vrásky a linky, unavená a povadlá pleť, a je 

velice vhodný pro problematickou, aknózní pleť s rozšířenými póry. AHA peeling dokonale odstraní 
odumřelé kožní buňky a urychlí tvorbu nových, což vede nejen k vymizení pigmentace, ale také k redukci 

akné, stažení pórů a vyhlazení vrásek. Peeling také zvyšuje vstřebatelnost aktivních látek do pleti. 
Ošetření je vhodné provádět celoročně, ovšem po jeho provedení je nutné pleť chránit ochranným 

faktorem SPF 50 a dále dodržovat určitá pravidla, která se po ošetření dozvíte. 

Cena ošetření + 350 až 400,- Kč ke zvolenému ošetření BABOR 
Čas ošetření + cca 10 až 15 min. ke zvolenému ošetření BABOR

PŘÍSTROJOVÁ OŠETŘENÍ

Přístrojová ošetření zvyšují efektivitu kosmetického ošetření o více než 200%, což znamená, že znásobují 
účinky kosmetického ošetření a pronikaní aktivních látek do pokožky. 

ÚČINKY PŘÍSTROJOVÉHO OŠETŘENÍ:

- penetrace (zapracování) aktivních látek 
- hloubkové čistění pleti
- odstranění odumřelých kožních buněk
- stimulace hojících procesů (např. u aknózní pleti)
- regenerace, omlazení, lifting pleti
- stimulace kolagenových vláken
- zpevňování cévní stěny
- redukce kožního mazu
- snížení tvorby melaninu
- a mnoho dalšího

Dermascrubber - ultrazvuková špachtle
Cena i čas ošetření jsou již zahrnuty v každém BABOR ošetření.

Dermaultrasound - stimulační ultrazvuk
Cena ošetření +250,- Kč ke zvolenému ošetření BABOR

Čas ošetření + cca 20 až 30 min. ke zvolenému ošetření BABOR

DOPLŇKOVÉ ÚKONY

ceny označené * jsou pouze orientační, výsledná cena se může nepatrně lišit v závislosti na množství 
použitého materiálu či délce procedury

EPILACE LYCON

Australská epilační metoda, při níž se odstraní chloupky i s jejich kořínky. Unikátní vosky LYCON odstraňují 
chloupky již od 1 mm. Cílem ošetření je dlouhodobě hladká pokožka bez chloupků a podráždění pokožky.

Cena při kosmetickém ošetření:

Horní ret - cena 70,- Kč*
Brada - cena 80,- Kč*
Obočí - cena 85,- Kč*
Tváře - cena 150,- Kč*

Cena samostatné epilace:

Horní ret - cena 130,- Kč*
Brada - cena 160,- Kč*
Obočí - cena 170,- Kč*
Tváře - cena 300,- Kč*

Celý obličej - cena 880,- Kč*

BARVENÍ ŘAS 

Barvení řas inovativními profesionálními barvami, které používají 
Brow Masters po celém světě. 

Cena samostatného barvení řas 220 Kč*
Čas ošetření cca 20 až 30 min.

Cena kombinovaných služeb barvení řas + barvení obočí 340 Kč*
Čas ošetření cca 30 až 45 min.

BARVENÍ OBOČÍ 

Barvení obočí inovativními profesionálními barvami, které používají 
Brow Masters po celém světě. 

V ceně barvení je zahrnuta i závěrečná fixace obočí stylingovým produktem. 

Cena samostatného barvení obočí 220 Kč*
Čas ošetření cca 20 až 30 min.

Cena kombinovaných služeb barvení obočí + barvení řas 340 Kč*
Čas ošetření cca 30 až 45 min.

Cena kombinovaných služeb barvení obočí + úprava obočí epilačním voskem/pinzetou 340 Kč*
Čas ošetření cca 30 až 45 min.

ÚPRAVA OBOČÍ

Úprava obočí pinzetou bez barvení a epilace obočí.

Cena samostatného trhání obočí 150 Kč*
Čas ošetření cca 10 až 15 min.

LAMINACE OBOČÍ/BROW FILLER

Moderní a velmi oblíbená procedura určená k narovnání neposedných chloupků obočí. 
Laminace obočí je prováděna italskými produkty značky My Lamination® vyráběnými v Itálii.

Cena 790,- Kč
Čas ošetření: cca 60 min.

LAMINACE A BOTOX ŘAS/LASH LIFTING AND LASH BOTOX

Moderní a velmi oblíbená procedura určená k dlouhodobému natočení, 
zvýraznění a vyživení přírodních řas. 

Dlouhodobé natočení řas je prováděno italskými produkty značky My Lamination® 
vyráběnými v Itálii.

Řasy jsou natočeny na 4-8 týdnů. V ceně ošetření je zahrnuto natočení, barvení i vyživení řas.

Cena 790,- Kč
Čas ošetření: cca 60 až 75 min.

LAMINACE A BOTOX ŘAS/LASH LIFTING AND LASH BOTOX DELUXE

Moderní a velmi oblíbená procedura určená k dlouhodobému natočení, zvýraznění a vyživení přírodních 
řas. 

Dlouhodobé natočení řas je prováděno italskými produkty značky My Lamination® vyráběnými v Itálii.
Řasy jsou natočeny na 4-8 týdnů a maximálně hloubkově vyživeny Lash Botoxem 2. generace.

V ceně ošetření je zahrnuto natočení, barvení a intenzivní hloubkové vyživení řas Lash Botoxem 2. generace

Cena 890,- Kč
Čas ošetření: cca 75 min.

BARVENÍ OBOČÍ HENNOU/HENNA BROWS

Moderní a velmi oblíbená metoda určená k dlouhodobému nabarvení, zvýraznění a vyživení chloupků 
obočí.

Jedná se o barvení obočí bez chemického procesu, k barvení není používán žádný peroxid, proto se 
barvení Hennou považuje za velmi šetrné. Henna extrémně podporuje růst chloupků, regeneruje je a 

zpevňuje. Další výhodou Henny je její grafický efekt na kůži, který vydrží 3 až 7 dnů v závislosti na péči a 
typu pleti. V ceně ošetření je zahrnuto vyměřování obočí, barvení a také finální styling obočí.

Cena 490,- Kč
Čas ošetření: cca 90 min.

Za včas nezrušené objednané služby, nejméně 24 hodin před sjednaným termínem ošetření, je 
účtován poplatek ve výši 30% ze zrušené služby a to ve všech případech.

Před objednáním svého termínu si, prosím, přečtěte všeobecné obchodní podmínky
uvedené na hlavní straně webových stránek www.beautysalon-mergansova.cz.


