
KOSMETICKÉ SLUŽBY
POHLAZENÍ PRO TĚLO, OBLIČEJ I DUŠI



Během pobytu u nás v Luxury Spa Hotelu OLYMPIC 
PALACE můžete věnovat čas i svému vzhledu  
a regeneraci pleti. Naše proškolené kosmetičky Vám 
doporučí vhodné ošetření vzhledem k typu Vaší pleti 
a budou se Vám věnovat s maximální péčí, tudíž 
budete odcházet odpočatá a Vaše pleť bude výrazně 
projasněná a hladší. 

Klademe vysoký důraz na kvalitu, a proto naše kosmetičky pracují 
výhradně s přírodní luxusní kosmetikou značek Thalgo, Ericson  
a se současným světovým hitem – značkou Rice Force.

Kosmetické služby jsou zaměřeny na obličejovou kosmetiku,  
na celotělovou péči i různé druhy přístrojových či invazivních 
ošetření. Vhodnou službu poskytneme ženám i mužům všech 
věkových kategorií bez rozdílu a zaručujeme maximální 
spokojenost. 

Účinek ošetření můžete rovněž podpořit vhodným produktem 
pro domácí péči, který si můžete zakoupit přímo v kosmetickém 
studiu po předchozí konzultaci s naší odbornicí.

Kosmetické služby  
studia Aphrodité beauty

EXKLUZIVNÍ NOVINKA

Exkluzivní kosmetika Rice Force pochází 
z  Japonska.  Česká  republika  je  prvním 
evropským státem, kde  ji mohou klien-
ti zakoupit včetně možnosti speciálního 
kosmetického  ošetření.  Účinnou složkou 
kosmetiky je speciální extrakt z rýže, který 
udržuje pokožku do hloubky dlouhodobě 
hydratovanou. Produkty navracejí pleti čis-
totu, rovnováhu a jemnost. Filozofie japon-
ské kosmetické značky se zakládá na tradici 
a hluboké znalosti rýže, která je symbolem 
dlouhověkosti a zdraví. Hlavní složka kosme-
tiky pochází z rodinné farmy se 150letou tra-
dicí pěstování rýže na ostrově Šikoku.

NOVINKOU V KOSMETICKÉM OŠETŘENÍ 
RICE FORCE je kosmetické ošetření spoje-
né s japonskou liftingovou masáží. Jedná 
se o exkluzivní rituální masáž s okamžitě 
viditelnými výsledky. Díky využití nejúčin-
nějších metod přírodní léčby pomáhá ke 
zlepšení stavu pokožky a minimalizuje pro-
cesu stárnutí. Tato unikátní procedura byla 
zavedena již v roce 1472 v Japonsku, kdy si 
ji dopřávala samotná císařovna. Masáž vy-
hlazuje vrásky, zlepšuje pružnost pokožky, 
zjemňuje ji a zanechává ji dokonalou. Má 
úžasné relaxační účinky a pomáhá odbou-
rávat bolesti hlavy.   

RICE FORCE

Japonská liftingová masáž (60 min) – 3 000 Kč



NÁZEV PROCEDURY DÉLKA CENA

VYROVNÁVACÍ A ČISTICÍ RITUÁL S RUČNÍM ČIŠTĚNÍM – hloubkové ruční čištění, aplikace Plasmalg Gelu a masky 
z rozemletých mořských řas vyrovnává pleť obličeje, detoxikuje a reguluje produkci kožního mazu. Redukuje nežádoucí 
lesklý vzhled pleti, rozšířené póry a akné.

 75 minut 1700 Kč

VYROVNÁVACÍ A ČISTICÍ RITUAL S ULTRAZVUKOVÝM ČIŠTĚNÍM – hloubkové ultrazvukové čištění, aplikace 
Plasmalg Gelu a masky z rozemletých mořských řas vyrovnává pleť obličeje a reguluje produkci kožního mazu. Redukuje 
nežádoucí lesklý vzhled pleti, rozšířené póry a akné.

60 minut 1700 Kč

INTENZIVNÍ VÝŽIVNÝ RITUÁL – ošetření uzpůsobené potřebám suché a citlivé pleti. Během něj jsou využívány 
produkty s vysokou koncentrací aktivních látek, které pleť intenzivně vyživí, zklidní a napraví.  60 minut 2100 Kč

INTENZIVNÍ HYDRATAČNÍ RITUÁL – hloubkové hydratační ošetření bojující proti dehydrataci, odstraňuje napětí 
v pleti a zanechává pokožku hedvábnou, svěží a s viditelným jasem. 60 minut 2100 Kč

PÁNSKÝ RITUÁL – hydratační, regenerační pánské ošetření, založeno na relaxační masáži a aplikaci Algue Bleue Vitale, 
což je energizující zelená řasa, která dodává pleti energii a stimuluje buněčnou obnovu. Účinně bojuje proti buněčnému 
stresu a známkám stárnutí. Pleť znovu získá svoji sílu a rovnováhu a je odolnější vůči stárnutí. 

60 minut 2100 Kč

EXEPTION – exkluzivní omlazující ošetření pro zralou pleť. Zahrnuje exkluzivní manuální facelifting a masku z organické 
celulózy. Dochází k obnově kontur obličeje, zvýrazňuje rysy a vyhlazuje vrásky. Je ideální pro náročné ženy, které hledají 
komplexní a vysoce účinné ošetření zralé pleti.

75 minut 3000 Kč

Obličejové procedury – kosmetika Thalgo

Celotělové procedury – kosmetika Thalgo

NÁZEV PROCEDURY DÉLKA CENA

DETOXIKACE A REMINERALIZACE S PEELINGEM – vysoce relaxační tělové ošetření, jehož účinky umocňuje použití 
zahřívací deky. Řasy obsažené v používaných produktech působí proti nadměrnému zadržování vody, akumulaci toxinů 
a tvorbě tukových polštářů. Celý účinek je ještě znásoben provedením peelingu.

 75 minut 2300 Kč

DETOXIKACE A REMINERALIZACE BEZ PEELINGU – vysoce relaxační a detoxikační tělové ošetření, jehož účinky 
podporuje použití zahřívací deky. Řasy obsažené v používaných produktech působí proti nadměrnému zadržování 
vody, akumulaci toxinů a tvorbě tukových polštářů. 

60 minut 2000 Kč

FRIGI – speciální chladivé bandážování částí těla na zeštíhlení, zpevnění a proti celulitidě. Chladivé ošetření se zeštíh-
lujícím efektem zpevňuje pokožku, odstraňuje problémy těžkých nohou a celulitidu. Snížením teploty povrchu pokožky 
dochází k unikátnímu způsobu odbourávání tuků pomocí energie, kterou tělo tvoří svým opětovným ohříváním. 

45 minut 2000 Kč

VÝŽIVNÝ TĚLOVÝ RITUÁL MARINE – relaxační rituál, který vyživuje, zklidňuje a napravuje suchou, velmi suchou  
i poškozenou pokožku. Nechte své tělo rozmazlovat ošetřením, které se provádí výživným tělovým balzámem, sloužící  
k zábalu i k masáži. Vychutnejte si dokonalou hydrataci vašeho těla. 

75 minut 2300 Kč



NÁZEV PROCEDURY DÉLKA CENA

SLIM FACELIFT  – nadčasové ošetření obličeje s dvojitým účinkem zeštíhlení a liftingu. Bez invazivní chirurgie dosáhneme 
zjemnění kontur a redukce lokalizovaného tuku. Ošetření cílí na samotné centrum tukových buněk, kde omezuje jejich 
schopnost ukládání a podporuje celkovou redukci tuků. Cílem ošetření je napravit ochabnutí a povislost různých oblastí 
obličeje pomocí přemístění tukových ložisek.

75 minut 2900 Kč

ENZYMACID neboli mikrodermabraze je enzymatický a chemický peeling. Jedná se o novou generaci peelingu 
s vícenásobným účinkem pro tělo. Dlouhotrvající biologické působení trvající několik týdnů podporuje tkáňovou 
obnovu. Výsledkem je celková revitalizace, sjednocení barvy a projasnění pokožky.

 60 minut 2400 Kč

BIOPURE – unikátní péče díky zlepšení buněčného transportu kyslíku, při jeho snížené hladině v ovzduší, podporuje 
produkci kolagenu a elastinu, hojení ran a buněčnou regeneraci. Efektivně omlazuje, vyhlazuje vrásky, pomáhá pleti získat 
zpět její zdravé a rovnoměrné zabarvení.   

60 minut 2400 Kč

GENXSKIN – kosmetogenetické anti-agingové ošetření efektivně cílí na samotné geny díky přírodní aktivní látce 
Matrigenics 14G. Tím zlepšuje celkovou kvalitu pleti, působí antiagingově, vyhlazuje vrásky a přirozeně sjednocuje barvu 
pleti. Jedinečný koncept ošetření zahrnuje mimo jiné i masku z 3D biocelulózy, používanou v medicíně na hojení popálenin.

60  minut 2900 Kč

SKINJEXION – protivráskové ošetření využívající kombinace 3 Hi-tech látek – Imudilinu, Snap-8 a kyseliny 
hyaluronové. Jedná se o skutečnou alternativu injekčních zákroků (botulotoxinových a hyaluronových injekcí 
a mezoterapie), ovšem bez vedlejších účinků a rizik. Má okamžitý efekt, ale i dlouhotrvající výsledky, efektivně omlazuje 
a oddaluje stárnutí pokožky. Ošetření umocňuje použití endotermické masky a dvou profesionálních nástrojů.

75 minut 2900 Kč

SUPREME – prestižní anti-agingové ošetření pro ženy v průběhu a po menopauze. Řeší všechny problémy související 
s věkem – horší kvalitu pokožky, vrásky, pigmentové skvrnky, žilky, citlivost pleti a nedostatečné hojení. 60 minut 2900 Kč

BIOPTIC – efektivní ošetření očního okolí. Kůže je v oblasti očních kontur velmi tenká a představuje nejjemnější část 
obličeje, která vyžaduje velmi časnou, průběžnou a důkladnou péči. Naše kúra umožňuje ošetřit již viditelné problémy, 
jako jsou vrásky, tmavé kruhy pod očima, otoky víček nebo oční váčky.

30 minut 1200 Kč

Obličejové procedury – kosmetika Ericson

Celotělové procedury – kosmetika Ericson
NÁZEV PROCEDURY DÉLKA CENA

X50 BODY MATRIX – komplexní celotělová péče na zeštíhlení a omlazení pokožky pro ženy 40+.  Obnovuje hormonální 
rovnováhu pokožky, efektivně formuje postavu a úspěšně bojuje s celulitidou v nejproblematičtějších oblastech: na 
stehnech, hýždích a břiše. Omlazuje pokožku, odstraňuje syndrom „těžkých nohou“, léčí kapiláry a strie a odstraňuje 
pigmentové skvrny.

 90 minut 2900 Kč

SLIM & FIT – úspěšně se věnuje problému celulitidy jedinečnými aktivními molekulami, které mohou potlačovat 
ukládání tuku v tukových buňkách a „přepnout“ je na syntézu kolagenu. Tím dosáhneme zeštíhlení postavy a zpevnění 
pokožky. Navíc komplexně bojuje proti celulitidě, léčí strie, posiluje stěny cév, koriguje a chrání kapiláry.

90 minut 2900 Kč



NÁZEV PROCEDURY CENA

NEINVAZIVNÍ MEZOTERAPIE – liftingové přístrojové ošetření za 
pomoci elektroporace, spočívající v aplikaci mírných proudů střední 
frekvence, které umožňují dočasné otevření mikropórů buněčné 
membrány tak, že proniknou skrze epidemickou bariéru a umožní 
aplikaci aktivních látek do hlubších vrstev kůže. Následně proniká 
radiofrekvenční vlna do pokožky (cca 15–20 mm do tkáně), kde dokáže 
zvýšit teplotu a zahřát buňky až na 48 °C. Zvýšená teplota stimuluje 
metabolismus buněk a podporuje tvorbu kolagenu, elastinu a kyseliny 
hyaluronové. Tím dosáhneme okamžitého vypnutí pokožky a dojde ke 
stimulaci tvorby nových kolagenových a elastinových vláken. Lokální 
kryostimulace pak zmenšuje otoky ochlazovaných tkání a v důsledku 
zvýšené látkové výměny dochází ke zvýšenému průtoku lymfatickým 
systémem. Délka ošetření 60 min.

2500 Kč

NEINVAZIVNÍ MEZOTERAPIE S MASKOU – liftingové přístrojové 
ošetření za pomoci elektroporace, radiofrekvence a kryostimulace. Pro 
zvýšení účinku se během ošetření používají speciální látky s vysokým 
obsahem účinných látek a celkový efekt procedury umocňuje aplikace 
masky. Délka ošetření 80 min.

3000 Kč

FOTOTERAPIE OMNILUX – fotodynamická terapie kombinující 
vyzařování světla LED laserem s aplikací senzibilizující látky, díky které 
se kůže stává citlivou na světlo. Fotodiody působí na buněčné úrovni, 
aktivizují metabolismus a zvyšují imunitu. Tkáně se nasycují kyslíkem, 
kůže se omlazuje, vyrovnává, zvyšuje se její vnitřní tlak, odstraňují 
se malé záněty, snižuje se nežádoucí pigmentace, stopy po injekcích 
a zarudnutí mizí během několika minut. Je tedy nepostradatelná po 
hlubokém peelingu a mezoterapii. Používá se i při léčbě deprese.

1200 Kč

Přístrojová ošetření



NÁZEV PROCEDURY CENA

APLIKACE BOTULOTOXINU TYPU A – populární procedura estetické medicíny, která umožňuje redukovat vrásky na obličeji 
a předcházet jejich výskytu, také omezit nadměrné pocení. Léky obsahující botulotoxin (Dysport, Botox) dočasně blokují citlivost 
svalů a potních žláz na nervové impulsy. Účinek procedury trvá 3 až 6 měsíců.  
Indikace pro aplikaci botulotoxinu jsou vrásky na čele, vrásky mezi obočí, vrásky kolem očí, vrásky na nose, vrásky kolem rtů 
(vrásky kuřáků), padající obočí; pokleslé ústní koutky, vrásky na krku; vrásky na bradě; léčba nadměrného pocení podpaží, dlaní 
a nohou. 

Cena 
dle typu 
aplikace

NIŤOVÝ LIFTING je minimálně invazivní technika, která umožňuje dosáhnout korekce kontur obličeje a omlazení pokožky bez 
chirurgického zákroku. Podstatou této techniky je, že se do podkoží za pomoci speciálních jehel nebo vodičů zavádí nitě, kolem 
kterých se tvoří kolagenová a elastinová vlákna. Po určité době se nit úplně rozkládá a vytvořená nová síť je schopna udržet tkáně 
v elastickém stavu po dlouhou dobu.                                                                     

K vyplnění jemných vrásek, odstranění ochablosti pokožky na obličeji, krku, dekoltu se používají tenké mezonitě. Procedura se 
provádí po znecitlivění pokožky speciálním krémem. Po zákroku může být znát otok a malé hematomy, které přetrvávají několik 
dnů. Účinek je viditelný po 6–8 týdnech, efekt přetrvává cca 1 rok. Indikace pro použití liftingových nití je ptóza neboli pokles tkání 
obličeje pod vlivem času a gravitace.          

Nitě se zoubky se používají ke zvednutí, liftingu pokožky v různých oblastech: ke korekci střední třetiny obličeje, nasolabiálních rýh 
a lícních kostí či k modelování kontur obličeje. Zákrok se provádí v lokální injekční anestezii. Po zavedení liftingových nití je nutné 
nošení speciální bandáže. Doba rehabilitace trvá 5 až 14 dnů. Účinek procedury vydrží v průměru 1,5 až 2 roky.

Cena 
dle typu 
aplikace

INJEKČNÍ LIPOLÝZA je metoda, při které po aplikaci speciálního roztoku dochází k odbourávání tuku uloženého v tukových 
buňkách. Tuto moderní metodu doporučujeme klientům, kteří se nemohou zbavit nadbytečného tuku dietou ani cvičením 
a nechtějí podstoupit liposukci. Injekční lipolýzou se mohou zmenšit téměř všechny partie těla. Nejčastěji se však používá v oblasti 
podbradku, boků, břicha, vnitřní a vnější strany stehen, hýždí, kolen, zad a ramenou. První efekt je vidět už zhruba mezi druhým 
a čtvrtým týdnem, kdy se tuk začne pomalu rozpouštět. Proceduru je vhodné opakovat několikrát s odstupem 2–6 týdnů. Ke 
zlepšení efektu doporučujeme zařadit pravidelnou fyzickou aktivitu, rovněž je možné doplnit v kombinaci s jinými procedurami na 
hubnutí a formování postavy.

Cena 
dle typu 
aplikace

PERMANENTNÍ MAKE-UP OBOČÍ – podrobný nákres umožňuje nejpříhodnějším způsobem zvýraznit tvar obočí, které vypadá 
přirozeně, jako skutečné chloupky. Procedura je bezbolestná, nezpůsobuje alergii a výsledek těší v průběhu dalších 3–4 let. 8500 Kč

PERMANENTNÍ MAKE-UP RTŮ (v ceně 2 návštěvy s korekcí) – nejpřirozenější a nejbezpečnější způsob, jak neustále vypadat, 
jako byste právě odešla od vizážistky. Podrobný nákres a následná mikropigmentace umožní ideálním způsobem zvýraznit tvar 
rtů, učinit je dokonale symetrickými, opticky rty zvětšit a vrátit jim přirozenou barvu. Po 5–7 dnech se provádí kontrolní procedura 
a případná korekce.

8500 Kč

PERMANENTNÍ MAKE-UP OČNÍ LINKY – podrobný nákres umožňuje zvýraznit tvar očí. Provádí se mikropigmentace očních 
linek – tenké nebo jasnější čáry. Po 5–7 dnech se provádí kontrolní procedura. S permanentním make-upem se můžete smát 
i plakat, opalovat a koupat s vědomím, že Váš make-up je vždy perfektní. 

8500 Kč

NÁZEV PROCEDURY CENA

PLAZMALIFTING – jedná se o novou revitalizační injekční proceduru, která účinně regeneruje a omladí pleť, nastartuje produkci 
kolagenu a elastinu, vyhladí vrásky, zlepší kvalitu pleti, urychlí hojení ran a oddaluje projevy stárnutí. Tajemstvím plazmaliftingu 
je vlastní krev, respektive její část – krevní plazma. Terapeut odebere malé množství krve do speciální zkumavky a v přístroji 
oddělí plazmu od krve. Plazma se pak injekční stříkačkou aplikuje do pokožky. Celá procedura probíhá v absolutně sterilních 
podmínkách.

8500 Kč

BIOREVITALIZACE pleti patří v současnosti k nejmodernějším metodám omlazení pokožky pomocí aplikace kyseliny hyaluronové 
v kombinaci s dalšími biologicky aktivními látkami, které jsou tělu vlastní, bezpečné, účinné, hypoalergenní a biokompatibilní 
s tkáněmi organismu a bez nežádoucích účinků. Výsledkem je nejen hloubková hydratace, ale také dlouhodobé zlepšení elasticity 
pokožky a vyhlazení vrásek. Biorevitalizace rovněž zesiluje účinek ostatních estetických procedur.

BIOREVITALIZACE PLETI AQUASHINE BTX – po aplikaci Aquashine pokožka „září zevnitř“, je intenzivně hydratovaná, 
pigmentové skvrny se zesvětlují, póry jsou stažené, výrazně se snižuje výskyt akné a vyrážek, kůže je napjatá, pevnější a pružnější. 
Přípravek lze aplikovat jak samostatně, tak v kombinaci s dalšími přípravky. Efekt je patrný během 3 až 5 dní, dále se zvyšuje do  
1 měsíce a přetrvává po dobu 3 až 6 měsíců.

6500 Kč

BIOREVITALIZACE PLETI INNEA 5500 Kč

VÝPLŇ KYSELINOU HYALURONOVOU (1 ml) – kyselina hyaluronová má silně hydratační a omlazující účinky. Díky injekčnímu 
dodání kyseliny hyaluronové pozastavíme nastupující projevy stárnutí nebo alespoň zmírníme jeho následky. Hloubkově 
hydratuje pleť, vyplní hlubší vrásky a koriguje vtažené jizvy, pozvedá kontury obličeje, pokleslé tváře a koutky úst, vytvaruje 
a zvětší rty nebo dokonce napraví ustupující bradu.

1ml 
ošetření 
7 500 Kč

MEZOTERAPIE – lifting obličeje, krku a podbradku. Léčebné mikroinjekce individuálně vytvořených elixírů mládí a krásy se 
aplikují do pokožky obličeje, krku a podbradku. Tím se rozpouští lokálně usazený tuk a zpevňují se elastinová vlákna, čímž dochází 
k vypínání pokožky. Doporučuje se pro pokožku s deformačním typem stárnutí, ale i jako přípravný proces před aplikací injekcí 
kyseliny hyaluronové.

2500 Kč

MEZOTERAPIE HAIR-LOSS CONTROL INNO-TDS – přímo do vrstvy kůže, která vyživuje kořínky vlasů, se po umytí pokožky 
malými jehličkami vpraví HAIR LOSS CONTROL INNO-TDS, což je velmi účinný přípravek podporující růst vlasů a zabraňující 
jejich vypadávání. Peptidy mědi zlepšují mikrocirkulaci vlasů a brání v tvorbě reduktázy 5 alfa, enzymu aktivujícího produkci 
dihydrotestosteronu, který odpovídá za ztrátu vlasů. 

2500 Kč

MEZOTERAPIE DERMAHEAL HAIR REVITALISATION – přímo do vrstvy kůže, která vyživuje kořínky vlasů, se malými jehličkami 
vpraví jedinečný koktejl účinných látek. Patří mezi ně například výtažky z kmenových buněk, které pomáhají obnovit a oživit 
buňky vlasů. Další účinné látky jsou vitaminy skupiny B, aminokyseliny a zinek. Díky mezoterapii vlasové kořínky dostávají 
potřebnou výživu, zlepšuje se stav pokožky hlavy, vlasy jsou hustší, silnější a lesklejší a pokožka se lépe prokrvuje, což napomáhá 
výživě a okysličení buněk.

2500 Kč

Invazivní ošetření

NEJMODERNĚJŠÍ METODA
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