
 

Klienti KPZ 15% sleva na jednotlivé procedury. Sleva se nevztahuje
na již zvýhodněné akce, na příklad permanentky či měsíční akce.

SUCHÁ MEDICINÁLNÍ pedikúra – 400,-Kč 
Přibližná doba suché pedikúry je 50-60 minut. 

 
Suchou pedikúru provádíme za pomoci vysokootáčkového přístroje s diamantovými frézami.
Při pedikúře Vám zkrátíme a upravíme nehty, odstraníme zrohovatělou kůži, popřípadě i kuří
oka  a  zarostlé  nehty.  Dále  Vám ošetříme  nehty  regeneračním bezbarvým lakem a  celou
pedikúru zakončíme krátkou relaxační masáží pomocí přírodního výživného krému. 
 

KOMBINOVANÁ MEDICINÁLNÍ pedikúra – 460,-Kč 
Přibližná doba trvání trvání je 60-70 minut. 

 
Tento typ pedikúry je kombinace suché medicinální pedikúry a perličkové lázně ve speciální
vaničce, kde je Vašim nohám dopřáno prokrvení a uvolnění. Při lázni dochází zároveň i k
změkčení zrohovatělé kůže, kterou Vám následně čepelkou odstraníme. 
Zakončení pedikúry je stejné jako u suché pedikúry lakováním a krátkou relaxační masáží. 

 

Exklusivní HADÍ SPA pedikúra – 520,-Kč 
Přibližná doba trvání SPA pedikúry je 80-90 minut. 

 
Tento typ SPA pedikúry je vysoce efektivní při hojení a regeneraci nohou. Kosmetika s hadím
tukem má vynikající působení, protože má antibakteriální a protiplísňové účinky. Zabraňuje
vzniku drobných kožních infekcí, odstraňuje zápach, svědění, zmírňuje podráždění, pocení,
hojí rány a oděrky. Dále zabraňuje vzniku prasklinek a kuřích ok, změkčuje odumřelé vrstvy
na patách a chodidlech, stimuluje krevní oběh a zjemňuje a hydratuje kůži nohou včetně pat.
Postup je stejný jako u kombinované medicinální pedikúry, tedy po lázni a úpravě nehtů, valů
a odstranění kůže, Vám uděláme zábal regeneračním, antibakteriálním a hojivým balzámem s
obsahem hadího tuku. Pedikúru zakončíme krátkou masáží, při níž vmasíruje krém s hadím
tukem. Po hadí pedikúře budou Vaše nohy dokonale ošetřené, jemné a hladké. 
 
 
 

 



 

SPA pedikúra TEKUTÁ SŮL (peeling se zábalem) – 520,- Kč 
Přibližná doba trvání SPA pedikúry je 80-100 minut. 

 
Tato SPA pedikúra je kombinovaná medicinální pedikúra doplněná o peeling a zábal dělaný
regeneračními a vyživujícími přípravky s obsahem mořské soli. Dle své chuti si sami můžete
vybrat aroma-terapeutickou vůni. Na závěr dopřejeme Vašim nohám krátkou relaxační masáž
pomocí přírodního výživného krému.  Po této pedikúře budou Vaše nohy dokonale vyživené a
hebké. 

SPA pedikúra PIVNÍ LÁZEŇ – 480,- Kč 
Přibližná doba trvání SPA pedikúry je 60-70 minut. 

 
Pivo má na pokožku vynikající působení, protože má antibakteriální a protiplísňové účinky.
Také  odstraňuje  zápach,  svědění,  zmírňuje  podráždění,  pocení  a  kůži  nohou  krásně
regeneruje, protože je bohaté na vitamíny. Postup je stejný jako u kombinované medicinální
pedikúry,  jen  při  perličkové  lázni  ve  speciální  vaničce,  kde  je  Vašim  nohám  dopřáno
prokrvení a uvolnění,  použijeme pro koupel nohou pivo (dle momentálních zásob ;D). Dále
zkrátíme a upravíme nehty, odstraníme zrohovatělou kůži,  popřípadě i  kuří oka a zarostlé
nehty. Nehty ošetříme regeneračním bezbarvým lakem a celou pedikúru zakončíme krátkou
relaxační masáží pomocí přírodního výživného krému. 
 

Parafínový zábal nohou – 60,-Kč (ke SPA pedikúře 40,-Kč) 
Parafínový zábal, který děláme po medicinální či SPA pedikúře,

necháváme působit 20 minut. 
 
Parafínový zábal je ideální procedura, která kombinuje ozdravující i estetické účinky. 
Zábal provádíme přiložením pláten namočených do horkého parafínu (teplota cca 4550°C)
bohatého  na  vitamíny.  Při  zábalu  dochází  k  celkovému  prohřátí,  které  pomáhá  při
revmatických  problémech,  prokrvuje  a  zjemňuje  pokožku  a  působí  dobře  i  na  nervovou
soustavu.  Především  regeneruje  suchou  a  popraskanou  kůži,  pomáhá  zjemnit  hrubou,
zatvrdlou a mozolovitou pokožku (otlaky), protože díky teplu se do pokožky lépe vstřebávají
regenerační balzámy a krémy. Také při něm dochází k uvolnění bolesti drobných kloubů a
ztuhlých svalů a vazů. Pravidelnými parafínovými zábaly docílíte jemné, vyživené a pružné
pokožky. 
 

Reflexní masáž chodidel – 350,-Kč   obě chodidla  
Přibližná doba trvání 30 minut.

Lakování nehtů – jednobarevné v ceně pedikúry



 

 
 

 

 

  PERMANENTKY

 

Na služby:

Medicinální pedikúra   (přístrojová)  

Manikúra + P-Shine

Manikúra + parafín

– v hodnotě 1050,-Kč (na 3 procedury – zde cena
kombinované medicinální pedikúry 350,-Kč místo 460,-Kč)

– v hodnotě 1.800,-Kč (na 5 procedur – zde cena
kombinované medicinální pedikúry 360,-Kč místo 460,-Kč)

Samozřejmě procedury můžete libovolně kombinovat.
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