
Ceník služeb 
Střih 
Kreativní střih                 - jedná se o větší změnu střihu                             400,- 
Dámský údržbový střih                                                                                 300,- 
Pánský údržbový střih                                                                                  200,-  
Zastřihnutí konečků       - jedna délka                                                          200,-                                     
Mytí, foukaná, styling    - krátké vlasy                                                          300,- 
                                      - dlouhé vlasy                                                         400,-  
 

Barvení 
Odrosty                                                                                                         500,- 
Krátké vlasy                                             Krátké vlasy s Olaplexem                                                                                                                                                             
    od 500,-                                                            od 700,- 

Polodlouhé vlasy                                    Polodlouhé vlasy s Olaplexem                                                                                    
    od 800,-                                                            od 1200,- 

Dlouhé vlasy                                          Dlouhé vlasy s Olaplexem                                               
    od 1100,-                                                          od 1700,- 
Ke konečné ceně se připočítává střih, mytí, úprava, styling 
 

Přeliv 
Krátké vlasy                                            Krátké vlasy s Olaplexem                                                                                                                                                             
    od 400,-                                                            od 700,- 

Polodlouhé vlasy                                    Polodlouhé vlasy s Olaplexem                                                                                    
    od 600,-                                                            od 900,- 

Dlouhé vlasy                                          Dlouhé vlasy s Olaplexem                                               
    od 800,-                                                          od 1100,- 
Ke konečné ceně se připočítává střih, mytí, úprava, styling. 
 

Melírování 
Odrosty - jemný melír                                    Odrosty - hustý melír 
     od 600,-                                                               od 1100,- 
Krátké vlasy - nový melír                               Krátké vlasy s Olaplexem - nový melír                                                                                                                                                             
     od 600,-                                                                od 1000,- 
Polodlouhé vlasy - nový melír                       Polodlouhé vlasy s Olaplexem - nový melír                                                                                   
    od 1200,-                                                               od 1900,- 
Dlouhé vlasy – nový melír                             Dlouhé vlasy s Olaplexem – nový melír                                               
    od 1600,-                                                               od 2700,- 
Ke konečné ceně se připočítává přeliv, střih, mytí, úprava, styling. 

 

Odbarvení odrostů  
Odbarvení odrostlých blond vlasů:  
Do 3 cm                                                           Do 3 cm s Olaplexem 
   od 600,-                                                                  od 1100,- 

Od 3 cm                                                           Od 3 cm s Olaplexem   
   od 800,-                                                                  od 1300,- 
Ke konečné ceně se připočítává přeliv, střih, mytí, úprava, styling. 
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*Ceník platný od 1. 1. 2020, ceny se mohou lišit v návaznosti na spotřebu materiálu 



Ceník služeb 
 

Olaplex treatment 
Krátké vlasy                                                                                                         1100,- 
Polodlouhé vlasy                                                                                                 1400,- 
Dlouhé vlasy                                                                                                        1700,- 
Ke konečné ceně se připočítává střih.  
 

Stahování barvy 
Jedná se o kompletní změnu barvy z tmavé na světlejší: 
zesvětlení, barvení, mytí, olaplex, úprava,styling 

Krátké vlasy                                                                                  od 2500,- 
Polodlouhé vlasy                                                                          od 3500,- 
Dlouhé vlasy                                                                                 od 4500,- 
Konečná cena se odvíjí od celkové spotřeby materiálu. Ke konečné ceně se připočítává 
střih.  

 

Moderní druhy barvení 
Airtouch, Balayage, Ombre 

zesvětlení, tónování, mytí, Olaplex, úprava, styling 
Polodlouhé vlasy                                                                          od 3500,- 
Dlouhé vlasy                                                                                 od 4500,- 
Při tomto druhu barvení je nutné se objednat na osobní konzultaci. 
Tyto druhy barvení jsou náročné jak časově i finančně (mohou trvat 5 i více hodin). 
Konečná cena se odvíjí od celkové spotřeby materiálu. Ke konečné ceně se připočítává 
střih. 
 

Účesy  
Společenský účes                                                                               700,- 
Zkouška svatebního účesu                                                                 600,- 
Svatební účes                                                                                   1700,- 
(na svatební účes se platí 1000,- záloha) 

 

Podlužování vlasů keratinem 
25 cm        30 cm        35 cm        40 cm        45 cm        50 cm        55 cm 
 65,-            70,-            80,-            90,-           100,-         110,-          120,- 

Nasazení                             Sundání                        Kompletní posunutí              
     40,-                                     40,-                                          50,- 
Cena je uvedena za 1 pramen.  
Za odstín blond příplatek 5,- za pramen. 
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*Ceník platný od 1. 1. 2020, ceny se mohou lišit v návaznosti na spotřebu materiálu                                                                                                                         


