
 

 

Dámský ceník 
 

Krátké vlasy: 
 

Střih (mytí, ošetření, sušení)…………………………………………………....255 Kč 

Foukaná (mytí, ošetření, styling………………………………………………...245 Kč 

Střih a foukaná (mytí, ošetření. Styling)………………………………………..345Kč 
Střih na suché vlasy…………………………………………………………….155 Kč 

Barvení odrost. střih, foukaná (mytí, styling)………………………………......620 Kč 
Barvení vlasů celá délka, střih, foukaná (mytí, styling)……………………......665 Kč 
Barva+melír část, střih, foukaná (mytí, styling)……………………………......725 Kč 

Barva+melír celá hlava, střih, foukaná (mytí, styling)………………………....785Kč 

Melír –zesvětlující část hlavy, střih, foukaná (mytí, styling)…………………..615Kč 

Melír - zesvětlující celá hlava, střih, foukaná (mytí, styling)………………......685Kč 

Melír barevný část hlavy (meji. Contrast) střih, foukaná (mytí, styling) ……...620 Kč 

Melír barevný celá hlava (meji.contrast) + střih, foukaná……………………...670 Kč 

Přeliv,střih, foukaná (mytí, styling)…………………………………………….620Kč 
Trvalá klasik část hlavy, střih, foukaná………………………………………...580 Kč 

Trvalá klasik - celá hlava, střih, foukaná……………………………………….645 Kč 

 

Žehlení vlasů……………………………………………………………………..70 Kč 

Mytí ošetření vlasů………………………………………………………………95Kč 

Masáž vlasové pokožky………………………………………………………….55 Kč 

Vlasový zábal…………………………………………………………………….65 Kč 

Natření vlastní barvou……………………………………………………...……105Kč 

Zkouška svatba………………………………………………………………….200 Kč 

Svatební drdol – účes……………………………………………….…………..570Kč 

Prodloužená……………………………………………………………………..375Kč 

 

Polodlouhé vlasy 
 

Střih (mytí, ošetření, sušení)………………………………………………........275Kč 

Foukaná (mytí, ošetření, styling…………………………………………...........260Kč 

Střih a foukaná (mytí, ošetření, styling)…………………………………...........375 Kč 
Střih na suché vlasy………………………………………………………….....180Kč 

Barvení odrost, střih,foukaná (mytí, styling)………………………….…..........675 Kč 

Barvení vlasů celá delka, střih, foukaná (mytí, styling)……………………......765Kč 

Barva + melír část, střih, foukaná (mytí, styling)…………………………........820 Kč 

Barva + melír celá hlava, střih, foukaná (mytí, styling)………………………..885Kč 

Melír - zesvětlující část hlavy, střih, foukaná (mytí, styling)…………………..675Kč 
Melír - zesvětlující celá hlava, střih, foukaná (mytí, styling)…………..............765Kč 
Melír barevný část hlavy (meji.contrast) střih, foukaná (mytí, styling) …….....705Kč 

Melír barevný celá hlava (meji.contrast) + střih, foukaná……………………...745 Kč 

Přeliv, střih, foukaná (mytí, styling)……………………………………………695 Kč 
Trvalá klasik - část hlavy, střih,foukaná…………………….....…………….....635 Kč 
Trvalá klasik - celá hlava, střih, foukaná……………………………………….685Kč 

 

Žehlení vlasů…………………………………………………………………….85Kč 

Mytí ošetření vlasů………………………………………………………………110Kč 

Masáž vlasové pokožky………………………………………………………….65Kč 

Vlasový zábal…………………………………………………………………….75 Kč 

Natření vlastní barvou…………………………………………………………..120 Kč 

Zkouška svatba………………………………………………………………….220 Kč 

Svatební drdol – účes…………………………………………………………...615 Kč 

Prodloužená…………………………………………………………………….410Kč 

 

 



 

 

Dlouhé vlasy: 
 

Střih (mytí, ošetření, sušení)………………………………………………........300 Kč 

Foukaná (mytí, ošetření, styling…………………………………………….......275Kč 

Střih a foukaná (mytí, ošetření. styling)……………………………………......400Kč 
Střih na suché vlasy………………………………………………………….....205Kč 

Barvení odrost, střih, foukaná (mytí, styling)……………………………..........740 Kč 

Barvení vlasů celá delka, střih, foukaná (mytí, styling)………………...….......870 Kč 

Barva + melír část, střih, foukaná (mytí, styling)…………....………..……......880Kč 

Barva+melír celá hlava, střih, foukaná (mytí, styling)……………………........970Kč 

Melír –zesvětlující část hlavy,střih, foukaná (mytí, styling)…………………...735 Kč 

Melír-zesvětlující celá hlava, střih, foukaná (mytí, styling)……………............840Kč 

Melír barevný část hlavy ( meji.contrast) střih, foukaná (mytí, styling) …........740 Kč 

Melír barevný celá hlava (meji.contrast) + střih, foukaná………………...…....820 Kč 

Přeliv,střih, foukaná (mytí, styling)……………………….....………………....785Kč 
Trvalá klasik - část hlavy, střih, foukaná……………………..………………...695 Kč 
Trvalá klasik - celá hlava, střih, foukaná………………………………….........745Kč 

 

Žehlení vlasů…………………………………………………………………….105Kč 

Mytí ošetření vlasů……………………………………………………………...125Kč 

Masáž vlasové pokožky………………………………………………...………...70Kč 

Vlasový zábal………………………………………………………………….....85 Kč 

Natření vlastní barvou………………………………………………………......140 Kč 

Zkouška svatba……………………………………………………………….....250 Kč 

Svatební drdol – účes…………………………………………………………...650Kč 

Prodloužená……………………………………………………………………..460Kč 

 

Pánský ceník 
 

Mytí vlasů.............................……………………………………………….........70Kč 

Pánský střih............................……………………………………………..........130 Kč 

Střih strojkem........................................................…………………………… 105 Kč 

Střih ornamentu – dle náročnosti……………………………………...........30 – 90 Kč 

Üprava plnovousu………………………….....................................………….....40 Kč 

Üprava kníru................…………………….....................................………….....30 Kč 

Tužidlo, gel, lak..........……………………......................................………….....25 Kč 

Melír část.........…………………….................................................…………...260 Kč 

Melír na celou hlavu....…………….................................................…………...300 Kč 

Barvení – dle spotřeby......................................…………….............….....200 - 300 Kč 

 

Dětský ceník 
 

Chlapecké stříhání (do 12 let).................……………………………………....100 Kč 

Dívčí stříhání na sucho.............……………………………………………..… 100 Kč 

Dívčí stříhání – foukaná (mytí, styling).................………………………..........265Kč 

 

 

Ceník platný od 1.1.2018 


