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ULTIMATE CAVIAR LIFT FACIAL   1 hod 30 min    2.290,-  

Luxusní kaviárové ošetření okamžitě zpevní pleť, dodá jí perfektní  odstín a zlepší její strukturu. Kaviárové 
perličky a kaviár, který pronikne do pleti pomocí masáže tváře a okolí očí, rozjasní i nevýraznou pokožku.  
 

ULTIMATE PURE GOLD RADIANCE FACIAL  1 hod 30 min    2.590,- 

Zlatý standard nejmodernějšího ošetření pleti zaměřené proti stárnutí. Čisté kapky zlata přípravku Cellular 
Radiance Concentrate Pure Gold viditelně vypínají, rozjasňují a dodávají energii. Masky používané během 
tohoto ošetření napomáhají zvýšit penetraci jedinečného séra Cellular Radiance Concentrate Pure Gold, 
které vyhlazuje a rozjasňuje pokožku.  

 
ULTIMATE SWISS CELLULAR ANTI-AGING FACIAL  1 hod 30 min   2.090,- 

Aktivně oddaluje důsledky předčasného stárnutí, zlepšuje strukturu pokožky a napomáhá obnovovat její 
povrch. Vyhlazuje drobné linky a vrásky pomocí  patentované Intervenční technologie, která vyhledává 
ložiska chronického zanícení pleti. Zanechává pokožku rozjasněnou, mladistvou a zářící zdravím. 

 
ULTIMATE CELLULAR HYDRATING FACIAL  1 hod 30 min   2.090,- 

Hydratační ošetření dosahuje nejpozoruhodnějších výsledků především u stresované a unavené pleti. Toto 
intenzivní ošetření obnovuje pokožku, dodává ji energii     a celkově zlepšuje její strukturu díky novému 
energizujícímu přípravku Cellular Power Infusion, které pleť hydratuje, vyhlazuje linky a navrací ji jas a 
pevnost. Pokožka vypadá mladší a zářivější, je plná hydratace a vitality. 

 

ADVANCED MARINE BILOGY FACIAL    1 hod 30 min   2.090,- 

Vysoce hydratační, obnovující a protivráskové ošetření, které mimořádně hýčká a revitalizuje pokožku. Toto 
ošetření využívá především přípravky z kolekce Advanced Marine Biology La Prairie, které jsou bohaté na 
mořské ingredience a které udržují mladistvost pleti hydratací, zpevněním a vyhlazením. Nabízí vám 
osvěžující zážitek,  jako moře samo. 
 

CELLULAR RESURFACING FACIAL   1 hod 30 min    2.090,- 

Efektivní exfoliace k obnovení pokožky - redukuje tvorbu drobných linek, vrásek a nečistot. Toto zjemňující 
a hydratační ošetření vyhlazuje pokožku a naplňuje ji zdravím a jasem. 
 

SWISS CELLULAR FOR MEN    1 hod    2.090,-  

Okamžitě čistící a energizující ošetření , které  obnovuje rovnováhu pleti. Exkluzivní buněčný komplex od La 
Prairie společně s přípravkem Cellular 3-Minute Peel  dodávají pleti energii a eliminují zanícení a hromadění 
nečistot, čímž odhalují její mladistvý a svěží vzhled. 
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CAVIAR BODY TREATMENT    1 hod 30 min    2.990,- 

Luxusní kaviár  – nejvzácnější z přírodních  darů  – je zdrojem pro exkluzivní,  výživnou a energii dodávající 
masáž těla.  Toto unikátní zpevňující ošetření rozzáří vaši pokožku,  dopřeje novou dávku vitality, pružnosti 
a navodí celkový pocit pohody .  

 

CELLULAR ENERGIZING BACK RITUAL    1 hod   1.690,-  

Muži i ženy velmi rádi vyhledávají toto detoxikační ošetření zad. Čištění, exfoliace a aplikace regulující masky 
čistí a hýčká tuto často přehlíženou partii, zatímco vás „božská“ masáž rukou a nohou unese od každodenních 
starostí.  


