
Cena
Hĺbkové čistenie pleti - Tvár alebo Dekolt alebo Chrbát 
Povrchové čistenie pleti, tonizácia, píling, zmäkčenie kože, hĺbkové
čistenie podľa potreby, tonizácia, maska, záverečný krém

35 Eur

Hĺbkové čistenie pleti - Tvár alebo Dekolt alebo Chrbát  + Regenerácia 
Povrchové čistenie pleti, tonizácia, píling, zmäkčenie kože, hĺbkové  čistenie, tonizácia, maska, záverečný krém, masáž tváre. 40 Eur

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

48 Eur

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

38 Eur

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

40 Eur

BELLARGO stimulačné 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

48 Eur

BELLAGRAPE detoxikačné ošetrenie                                                                                                                 Povrchové čistenie, 
grape píling, tonizácia hydratačným tonikom,  sérum kmeňové bunky-ultrazvuk, očné spevňujúce sérum, masáž, alginátová maska, 
záverečný krém 

49 Eur

CRYSTAL CARBOXY ošetrenie                                                                                                                                        Povrchové 
čistenie, píling, CO2 carboxy gél+bavlnená maska, (hĺbkové čistenie p.p.+ukľudňujúca maska), masáž, alginátová maska, 
záverečný krém 

50 Eur

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

40 Eur

Povrchové čistenie, exfoliácia enzyma píling, chitossil ampule, hydrogely maska, záverečný krém 66 Eur
Povrchové čistenie, exfoliácia enzyma píling, zmäkčenie+hĺbkové čistenie, chitossil ampule, hydrogely maska, 
záverečný krém  68 Eur

Povrchové čistenie, chitossil ampule, hydrogely maska, záverečný krém 60 Eur

Hydrogelly maska elektrolytová maska z morských rias 8,50 Eur

Ritual de Oro ošetrenie na zvýšenie dermálnej obranyschopnosti a hustoty pokožky - povrchové čistenie, exfoliácia enzyma 
píling, (hĺbkové čistenie p.p.), tonizácia, sérum, krém+zlaté okluzívne pláty

68 Eur

HYDRAFACIAL Akné "teenage" / + ručné čistenie 60 Eur / 70 Eur
HYDRAFACIAL (rýchle ošetrenie pre uponáhľaných) 60 Eur
HYDRAFACIAL Základ Tvár alebo Dekolt / Krk 70 Eur / 60 Eur
HYDRAFACIAL Základ Tvár + Dekolt +  Krk 100 Eur
HYDRAFACIAL Luxury Tvár alebo Dekolt / Krk 100 Eur / 90 Eur
HYDRAFACIAL Luxury Tvár+Krk+Dekolt 120 Eur
HYDRAFACIAL Platinum Tvár alebo Dekolt / Krk 110 Eur / 100 Eur
HYDRAFACIAL Platinum Tvár+Krk+Dekolt 130  Eur
HYDRAFACIAL Chrbty rúk - Hydratácia / Omladenie 25 Eur / 30 Eur
HYDRAFACIAL Akné Chrbát od 70 Eur

CENNÍK platný od NOVEMBER/ 2022

HYDRAFACIAL                            

CHITOSSIL biologicky vtrebateľné tzv, tekuté nite                         

ZLATÝ KOLGÉN RITUAL De ORO   - Anti ageing ošetrenie                       



NeoStrata AHA kyseliny - glykolová, mandľová, citrónová                1x / 5x 45 Eur / 200 Eur
NeoStrata Retinolový píling 70 Eur 

Lymfodrenáž Tvár 20 Eur
Masáž Tvár / Krk / Dekolt                                                                                                                             25 minút 25Eur
Masáž Tvár                                                                                                                                                  10 minút 14 Eur
Masáž Tvár                                                                                                                                                  20 minút 20 Eur
Masáž Tvár                                                                                                                                                  30 minút 30 Eur
Liftingová Masáž Tvár / Liftingová Masáž Tvár  +maska                                                                             30 minút 35 Eur / 40 Eur
Mikromasáž Očného okolia 25 Eur
Masáž + Revitalizačná kúra  Tvár alebo Dekolt 45 Eur

Denný makeup 50 Eur
Nočný makeup 60 Eur
Decentný makeup 50 Eur
Párty makeup 60 Eur
Svadobný makeup 120 Eur

Obočie - formovanie a farbenie + Riasy farbenie 12 Eur
Obočie - formovanie a farbenie 10 Eur
Obočie alebo Riasy - formovanie 8 Eur
Odlíčenie očí 2 Eur
Laminácia obočia 40 Eur
Lash lifting + botox rias 40 Eur
Obočie - formovanie a farbenie s HENOU 20 Eur

Horné viečka 120 - 150 Eur
Dolné viečka 110 - 140 Eur
Horné a Dolné viečka 220 - 290 Eur
Vrásky okolie očí (stračie nôžky) 90 -130 Eur
Vrásky okolie pier 90 -130 Eur
Vrásky čelo 100 - 180 Eur
Vrásky medzi obočím (glabela) 70 - 100 Eur
Nosovoperové ryhy 120 - 150 Eur

Odstránenie molúsk / mílií do 3ks 15 Eur
Odstránenie molúsk / mílií 5ks a viac 40 Eur
Odstránenie fibrómov 1ks 10 Eur
Odstránenie fibrómov 5ks 40 Eur
Odstránenie fibrómov 5ks a viac 55 Eur
Odstránenie hemangiómu 1ks 15 Eur
Odstránenie hemangiómov viac  ks 35 Eur
Odstránenie škvrniek do 2ks 25 Eur
Odstránenie škvrniek 3ks a viac 45 Eur
Odstránenie mílie 1 ks vypichnutím ihlou 2 Eur

Líčenie                            

OBOČIE a RIASY                          

PLAZMAPEN                          

MASÁŽE                           
                  

CHEMICKÉ PÍLINGY                           



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

35 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,
zmäkčenie, 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

48 Eur 

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

35 Eur 

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

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, zmäkčenie, 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

42 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

35 Eur

BellaSol ošetrenie zrelej pleti so sklonom k akné / mastná pleť Rozšírená
Povrchové čistenie pleti čiernym mydlom, tonizácia čiernym tonikom, ultrazvukové čistenie pleti, aha mango píling, tonizácia 
čiernym tonikom, zmäkčenie, 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)

52Eur 

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

32 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 ampulou, tonizácia, ošetrenie očného okolia, záverečný krém

38 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 

44 Eur 

BELLASOL Balíčky                      
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