
Ošetrenie Trvanie 
ošetrenia

Počet 
opakovaní Cena

Hĺbkové čistenie pleti - Tvár alebo Dekolt alebo Chrbát 
Povrchové čistenie pleti, tonizácia, píling, zmäkčenie kože, mechanické
čistenie podľa potreby, tonizácia, maska, záverečné ošetrenie (krém) 28 Eur

Hĺbkové čistenie pleti - Tvár alebo Dekolt alebo Chrbát  + Regenerácia 
Povrchové čistenie pleti, tonizácia, píling, zmäkčenie kože, hĺbkové mechanické čistenie, 
tonizácia, maska, záverečné
ošetrenie, masáž tváre.

32 Eur

Hĺbkové čistenie pleti Extra plus - diamantová dermabrázia, ultrazvuk, ozón
Povrchové čistenie, tonizácia, dermabrázia diamantovými hlavicami,
zmäkčujúci krém, hĺbkové čistenie - ultrazvukový píling, dezinfekcia ozónom, maska,
tonizácia, záverečné ošetrenie. ( krém)     

45 Eur

Hĺbkové čistenie - ultrazvuková špachtla Tvár
Povrchové čistenie pleti, tonizácia, zmäkčovač, ultrazvukový píling,
tonizácia, maska, tonizácia a záverečné ošetrenie.( krém)                                 

36 Eur

Hĺbkové čistenie pleti - ozón Tvár
Povrchové čistenie pleti, tonizácia, píling, naparovanie, mechanické
čistenie podľa potreby, tonizácia, maska, záverečné ošetrenie (krém)+ozón                                                     

38 Eur

Diamantová dermabrázia Tvár 10min. 18 Eur
Diamantová dermabrázia Tvár 15min. 20 Eur
Diamantová dermabrázia Dekolt 10min. 22 Eur
Diamantová dermabrázia Strie       15min. 30 Eur
Diamantová dermabrázia Tvár- Krk - Dekolt  15min. 26 Eur

Ultrazvukové ošetrenie 30 min. 1 22 Eur
Ultrazvukové ošetrenie 30 min. 4 52 Eur

Kryoterapia Tvár 10 min. 18 Eur
Kryoterapia Tvár 15 min. 24 Eur
Kryoterapia Tvár + Krk + Dekolt 15 min. 30 Eur

Masáž Tvár / Krk / Dekolt  25 min. 22Eur
Masáž Tvár  10 min. 10 Eur
Masáž Tvár 20 min. 18 Eur
Masáž Tvár 30 min. 20 Eur
Masáž + Revitalizačná kúra  Tvár alebo Dekolt 42 Eur

BELLARGO stimulačné jané ošetrenie -
povrchové čistenie, AHA píling, tonizácia hydratačným tonikom, hydratácia sérum 
kmeňové bunky, očné spevňujúce sérum, gélová maska hydratácia+spevnenie kmeňové 
bunky, masáž olejom, alginátová maska, záverečný krém kmeňové bunky

45 Eur

CHITOSSIL biologicky vstrebateľné nite / + povrchové čistenie, Hydrogelly maska
Chitossil aplikácia spolu s aktivátorom, vytvorenie hustej siete chitosanových vlákien, 
ktoré priľnú k pleti, vypnú a vyhladia ju.Takmer okamžite poskytne mladistvý vzhľad. 
Chitossil preniká do podkožných vrstiev kože, kde tonizuje podkožné svaly a tým sa 
dosiahne lepší liftingový účinok

58 Eur / 64 Eur

EnzymaPeel kúra
Povrchové čistenie pleti, enzymatický píling (AHA kyseliny), vyrovnanie pH pokožky, 
sérum, masáž                                                                                                        

27 Eur

CENNÍK KOZMETIKA platný od MÁJ 2022
Ceny sa môžu meniť v závislosti od typu ošetrenia a prídavných produktov,

ktoré zvolí kozmetička / klientka    



BellaSol ošetrenie Suchá Seborrea - Základ
Povrchové čistenie pleti, píling, tonizácia, zmäkčenie pleti, antiseptická
tonizácia, hydratačná maska + anti - kuperózne sérum s ultrazvukom,
ukľudňujúca maska, tonizácia, záverečné ošetrenie ( krém )

28 Eur / 36 Eur / 34 Eur

BellaSol ošetrenie Suchá Seborrea s diamantovou dermabráziou  
Povrchové čistenie čiernym mydlom, tonizácia s čiernym tonikom,
ultrazvukové čistenie pleti, aha mango píling, tonizácia čiernym tonikom,
naparovanie, manuálne čistenie pleti, antiseptický tonik, dezinfekcia
ozonizérom, sérum s vitamínom C + maska + ultrazvuk, záverečná maska
s obsahom síry, krém s protizápalovým účinkom, dezinfekčný korektor s
protizápalovým účinkom

45 Eur / 51 Eur / 49 Eur

BellaSol ošetrenie Mastná Seborrea - Základ 
Povrchové čistenie pleti čiernym mydlom, tonizácia čiernym tonikom,
zmäkčenie pleti alebo naparovanie, antiseptický tonik, sťahujúca maska + sérum + 
ultrazvuk, tonizácia, záverečný krém

28 Eur / 36 Eur / 34 Eur

BellaSol ošetrenie Mastná Seborrea s diamantovou dermabráziou
Povrchové čistenie pleti čiernym mydlom, tonizácia čiernym tonikom,
zmäkčenie pleti alebo naparovanie, antiseptický tonik, sťahujúca maska + sérum + 
ultrazvuk, tonizácia, záverečný krém

34 Eur / 40 Eur / 38 Eur

BellaSol ošetrenie mladej pleti so sklonom k akné -  špachtla, ozón, ultrazvuk
Povrchové čistenie pleti čiernym mydlom, tonizácia čiernym tonikom, ultrazvukové čistenie 
pleti, aha mango píling, tonizácia čiernym tonikom, naparovanie, manuálne čistenie pleti, 
antiseptický tonik, ozón, sérum vit.C + maska + ultrazvuk, záverečná maska(s obsahom 
síry alebo podľa stavu pokožkz),krém s protizápalovým účinkom, protizápalový 
dezinfekčný korektor

40 Eur / 46 Eur / 44 Eur

BellaSol ošetrenie mladej pleti so sklonom k akné / mastná pleť – Základ
Povrchové čistenie pleti čiernym mydlom, tonizácia čiernym tonikom, zmäkčenie a čistenie 
pleti, antiseptický tonik, maska+sérum+ultrazvuk, ozón, tonizácia, záverečný krém

30 Eur / 38 Eur / 36 Eur

BellaSol ošetrenie zrelej pleti so sklonom k akné / mastná pleť
Povrchové čistenie pleti čiernym mydlom, tonizácia čiernym tonikom, ultrazvukové čistenie 
pleti, aha mango píling, tonizácia čiernym tonikom, naparovanie, manuálne čistenie pleti, 
antiseptický tonik, ozón, sérum (kaviár, vit.C,  kolagén, kys. hyalurónová.....) + maska + 
ultrazvuk, záverečná maska(s obsahom síry alebo podľa stavu pokožky),krém s 
protizápalovým účinkom, protizápalový dezinfekčný korektor, diamantová dermabrázia

50 Eur / 56 Eur / 54 Eur

BellaSol ošetrenie suchej pleti – Základ
Povrchové čistenie pleti, hlboko čistiaci píling manuálny, hydratačná gelová maska, 
tonizácia, maska + sérum vpravenie ultrazvukom, lecitínový masážny krém s Endocare 
ampulou, tonizácia, ošetrenie očného okolia, záverečný krém

24 Eur / 32 Eur / 30 Eur

BellaSol ošetrenie suchej pleti s diamantovou dermabráziou
Povrchové čistenie pleti, hlboko čistiaci píling manuálny, diamantová dermabrázia, 
hydratačná gelová maska, tonizácia, maska + sérum vpravenie ultrazvukom, lecitínový 
masážny krém s Endocare ampulou, tonizácia, ošetrenie očného okolia, záverečný krém

28 Eur / 36 Eur / 34 Eur

Bellasol Mesopeptid ošetrenie zrelej pleti
Povrchové čistenie pleti, enzymatický píling, tonizácia, vpravenie účinných látok 
ultrazvukom, intenzívna masáž, alginát maska, záverečný krém Peptide-In Booster 
ceramide 24 

42 Eur / 50 Eur / 48 Eur

BELLASOL Balíčky  / + Hydrogelly maska / + Jelly alebo Rubber maska                           
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