
 

CENÍK SLUŽEB – PEDIKÚRA SPARITUAL 

 

Základní pedikúra SpaRitual        650,- 

Sleva na základní pedikúru do 1 měsíce 100,-       550,- 

Sleva na základní pedikúru do 1 měsíce BEZ LAKOVÁNÍ    500,- 

Sleva na základní pedikúru pro důchodce a studenty     420,- 

Luxusní pedikúra SpaRitual         750,- 

Sleva na Luxusní pedikúru do 1 měsíce 100,-        650,- 

Luxusní  detoxikační – hydratační SPA pedikúra      750,- 

Luxusní relaxační SPARITUAL pedikúra      750,- 

 

Odstranění kuřích ok           80,- 

Ošetření zarostlých nehtů             80,- 

Oprava laku vzápětí po lakování          60,- 

Odstranění modelace na nehtech u nohou      500,- 

Zdobení nehtů             80 – 120,- 

Vytvoření korektoru mezi prsty        300,- 

 

Prosíme klientky, aby nás informovali o závažných onemocněních např. Burgerova 
choroba, akutní zánět žil a diabetes. Při výskytu mykotických nebo virových 
onemocnění doporučujeme návštěvu odborného lékaře. 

Prosíme klientky, aby v případě nedodržení termínu zavolali do salonu a omluvily se. 
Pokud se na objednaný termín včas neomluví, budeme muset při příští návštěvě 
naúčtovat ušlý zisk za neprovedené ošetření – 50 % původní ceny. Tento termín totiž 
můžeme nabídnout dalším zákaznicím.  

       Děkují pedikérky salonu SpaRitual 

Rozepsané procedury na další straně!!! 

 



ZÁKLADNÍ PEDIKÚRA SPARITUAL - 650,- 

Aromaterapeutická příprava prostředí pro zákaznici vonnou mlhou. Ošetření přípravky 
SpaRitual, koupel, úprava nehtů a kůžiček, odstranění zrohovatělé kůže, jemné dohlazení 
bruskou, masáž nohou. Kompletní lakování – výživa, lak, nadlak nebo NOVINKA - lakování 
s dvoufázovým systémem Gold (suchý do 8minut, pro zdravější nehty bez lampy a acetonu). 
Poradenská služba. 

LUXUSNÍ PEDIKÚRA SPARITUAL - 750,- 

Používáme přípravky SpaRitual ze čtyř řad s esencí z egyptské pelargonie, indonéského 
zázvoru, čínského jasmínu, indického kadidla. Aromaterapeutická příprava prostředí pro 
zákaznici vonnou mlhou. Luxusní ošetření přípravky SpaRitual, koupel, úprava nehtů a 
kůžiček, odstranění zrohovatělé kůže, jemné dohlazení bruskou,  speciální peeling s maskou a 
masáž nohou, termální zábal. Závěrečné ošetření krémem na nohy. Kompletní lakování – 
výživa, barevný lak, nadlak nebo NOVINKA - lakování s dvoufázovým systémem Gold 
(suchý do 8minut, pro zdravější nehty bez lampy a acetonu). Poradenská služba. 

LUXUSNÍ DETOXIKAČNÍ SPARITUAL PEDIKÚRA - 750,- 

Aromaterapeutická příprava prostředí pro zákaznici vonnou mlhou. Luxusní ošetření 
přípravky SpaRitual, koupel, úprava nehtů a kůžiček, odstranění zrohovatělé kůže, jemné 
dohlazení bruskou. Zázvorový gelový pískový peeling - Písek z Bora Bora odstraňuje 
nečistoty a odumřelé kožní buňky, čímž je pleť jasnější. Rhyolite jemná abrazivní složka, 
tonizuje a vyhlazuje pokožku. Marocký arganový olej vyživuje a hydratuje.pokožku.                                                                                           
Zábal se Zázvorovou bahenní maskou - Červená jílová maska byla používána jako očistný 
prostředek již od starověku. Podporuje odstranění nečistot a toxinů z kůže. Organický kořen 
zázvoru uvolňuje napětí a zpevňuje kůži. Organická citronová tráva zklidňuje, revitalizuje a 
zmírňuje napětí. Masáž s jasmínovou nebo zázvorovou maskou s bambuckým máslem - 
Bio Fair Trade hydratační bambucké máslo hydratuje pokožku a změkčuje. Léčivé vlastnosti 
(známý k léčbě povrchových kožních nedokonalostí např.: strie, hrubá a suchá kůže). 
Obsahuje vitamíny A, E a F. Švestkový olej je bohatý na antioxidanty a má protizánětlivé 
vlastnosti. Hluboce proniká do pokožky a dodává vlhkost. Maqui Berry jsou velkým zdrojem 
vitamínu C, vápníku a draslíku. Plody obsahují největší možné množství antioxidantů. 
Závěrečné ošetření krémem na nohy. Kompletní lakování – výživa, barevný lak, nadlak nebo 
NOVINKA - lakování s dvoufázovým systémem Gold (suchý do 8minut, pro zdravější 
nehty bez lampy a acetonu). Poradenská služba. 

LUXUSNÍ RELAXAČNÍ SPARITUAL PEDIKÚRA – 750,- 

Aromaterapeutická příprava prostředí pro zákaznici vonnou mlhou. Luxusní ošetření 
přípravky SpaRitual, koupel, úprava nehtů a kůžiček, odstranění  zrohovatělé kůže, jemné 
dohlazení bruskou, Zázvorový gelový pískový peeling  + minerální sůl (výběr ze čtyř 
SpaRitual řad), Zábal se zázvorovou nebo kadidlovou maskou. Masáž s bambuckým 
máslem (2 druhy zázvor nebo jasmín) obsahuje plody maqui, bambucké máslo, švestkový 
olej, zvláčňuje pokožku, má velmi protizánětlivé účinky a je bohaté na antioxidanty. Vhodné 
pro velmi suchou pokožku, na jizvy a strie. Masáž se provádí na nohách až ke kolenům. 
Závěrečné ošetření krémem na nohy. Kompletní lakování podlak, barevný lak, nadlak nebo 
NOVINKA - lakování s dvoufázovým systémem Gold (suchý do 8minut, pro zdravější 
nehty bez lampy a acetonu). Poradenská služba. 


