
Ceník Manikúra 
  

Služba                                                       Čas           Běžná cena             VIP cena 
Suchá manikúra     45 min 340,-   280,- 
Přístrojová manikúra     45 min 390,-   320,- 
P-Shine manikúra     60 min 540,-   450,- 
Zpevnění přírodních nehtů    25 min 150,-   120,- 
Lakování gellakem     75 min 650,-   540,- 
Zpevnění nehtů gelem    25 min 180,-   150,- 
Odstranění gellaku     60 min 270,-   220,- 

Modelace a zdobení nehtů 
Služba                                                      Čas           Běžná cena             VIP cena 
Nové gelové nehty krátké do 0,5cm   2-3 hod 870,-   720,- 
Nové gelové nehty dlouhé od 0,5cm   3-4 hod 980,-   820,- 
Doplnění gelových nehtů 3 až 4 týdny    750,-   620,- 
Doplnění gelových nehtů déle než 4 týdny    870,-   720,-   
Oprava jednoho nehtu    30 min 70,-     55,- 
Zdobení nehtů – cena za 1 nehet     55,-     45,- 
Odstranění modeláže     90 min 540,-                           450,- 

Wellness manikúra 
Služba                                                       Čas           Běžná cena             VIP cena 
ParaVnová lázeň     45 min 270,-                           220,- 
Kávový peeling LARENS    30 min 220,-                           180,- 
Kávová regenerační a pěs]cí maska   30 min 300,-                           250,- 
Kávová regenerační SOS kúra LARENS  60 min 660,-                           550,- 
SEDUCTION luxus., pěs]cí wellness kúra  60 min 780,-                           650,- 
Přístrojová relaxační masáž rukou   30 min 220,-                           180,- 

Držitelé VIP věrnostní karty Salonu Mikkelsen automaPcky získávají slevu 20% z ceny.(Běžná cena/VIP 
cena)  

Telefon: 720 353 617, E-mail: info@mikkelsen.cz, Web: hlp://www.mikkelsen.cz 

mailto:info@mikkelsen.cz


Ceník KosmePka 
 

Služba                                                                           Běžná cena             VIP cena 
Přístrojové ošetření OXYCEUTIKAL urban Oxy system          1.740,-       1.450,- 
Metoda omlazení bez narušování pler. Posílením syntézy kolagenu a tvorby kyseliny hyaluronové, se zrychlují metabolické 
procesy a podporuje regenerace a detoxikace pler. Výsledkem je viditelné omlazení s maximálním vyhlazením vrásek. Mizí 
nepříjemné pnu] uvnitř pler. Ošetření je včetně čištění pler, masáže dekoltu, laserové terapie, barvení obočí a řas. 

COLLAGENLIFTLAB + 30 min masáž obličeje krku a dekoltu   2.136,-  1.780,- 
Unikátní ošetření s růstovými faktory a biomimerckými peprdy. Tvorba nového kolagenu a elasrnu. Buňky jsou regenerovány a 
zlepšuje se jejich funkce. Zvýšení průtoku krve a lymfarckého oběhu, zvýšení kyslíku v tkáních a potlačení otoků. 

HYALURONIC PLUMPING obličejová neinvazivní mezoterapie  2.028,-  1.690,- 
Neinvazivní ošetření. Zapravením specifické patentované kyseliny hyaluronové cross-link vibračním perem a přístrojem Palmare 
dochází k vyplnění a zhutnění pokožky a ]m zkrácení a zjemnění mimických vrásek v typických částech obličeje, jako je okolí úst, 
očí a čela. Celkové omlazení pler, ideální řešení všech nedokonalos] pler a těla od laxnosr pokožky po akné, rozšířené žilky, 

jizvy a strie.                

ANTI-AGE zpevňující kosmercké ošetření pler s masáží (30 min)  1.824,-  1.520 ,- 
Celkové ošetření pler, krku a dekoltu. Terapie laserem a specialní maskou dochází k evidentnímu vypnu] obličejových kontur. 
Vyhlazení mimických vrásek. Projasnění a zjemnění pler. 
 
Ošetření přístrojem Palmare (Mezoporace,Radiofrekvence,LED světlo)      1.500,-  1.250,- 
Celkové ošetření pler ,krku a dekoltu zahrnuje povrchové čištění, peeling, hloubkové čištění, zapravení vhodného 
mesoceurcalab koktejlu přístrojem Palmare ( Mezoporace , Radiofrekvence ,LED terapie ), maska.                               
Druhy ošetření: lixing efekt, depigmentační ošetření, fliller efekt (vyplnění), no hydra acitve, anit-aging. 

Chemický peeling s kyselinou mandlovou + laser    1.080,-     900,-  
Kyselina mandlová je určena pro všechny typy ple] a a lze ji používat i v létě. Jedná se o velmi jemný peeling s povrchovým 
exfoliačním účinkem. Umožňuje realizaci jemných peelingů k vyrovnání pler a textury pokožky, redukuje povrchové skvrny a 
rozšířené póry, redukují nepříliš výrazné mimické linie. 

Relaxační kosmercký rituál                1.500,-       1.250,- 
Povrchové čištění,  peeling , hloubkové čištění ultrazvukovou špachtlí, zapravení vhodného séra, masáž obličeje krku a dekoltu 20 
minut ,maska +oční maska ,laserová terapie . ParaVnový zábal rukou. Úprava a barvení obočí.  
 
Kosmercké ošetření dle typu pler                    1.176,-         980,- 
Ošetření dle typu pler. Povrchové čištění ,úprava a barvení obočí, depilace horního rtu, peeling ,hloubkové čištění ,zapravení 
vhodného séra lehkou masáží,maska dle typu pler,biosrmulační laser. 
 
30 minut masáž obličeje krku dekoltu, povrchové čištění a maska    840,-      700,- 
Relaxační masáž obličeje krku a dekoltu 20 minut ke kosmerce                     324,-       270,-  
Tělové ošetření anrcelulirdní a zeš]hlující(kúra 4ošetření)                         3.840,-   3.200,- 
Zeš]hlující bandáže urychlují tok lymfy a krve, odstraňují přebytečnou tekurnu, vyživují pokožku a posilují krevní cévy. Velice 
účinná procedura, úbytek 2 cm po každém sezení. Pro dosažení viditelného dlouhodobého výsledku je nutné absolvovat kúru 
minimálně 4 procedur po týdnu. Hodinu před ošetřením doporučujeme vypít 2 sklenice vody.   
  



LASOCARE - LASER PANORAMA OŠETŘENÍ 
Služba                                                                           Běžná cena             VIP cena 
Omlazení, redukce vrásek, akné na těle a v obličeji, hypertrofické a keloidní jizvy, rozsáhlé pajizévky (strie), vypadávání vlasů 
(alopecie), velkoplošné sluneční popáleniny ,popáleniny po chemickém peelingu, ekzemarcké projevy pler , oprmalizace 

lymfarckého systému, zklidnění alergické pler.   
Laserová kúra 10 ošetření       2400,-                           2.000,-  
Laserové ošetření ”Odstranění vrásek”       360,-                              300,- 
Laserové ošetření ”Odstranění akné”       360,-                              300,- 

BROW BAR 
Služba                                                                           Běžná cena             VIP cena 
Lash lixing + botox řas        1020,-                           850,-                             
Úprava obočí, barvení obočí a řas         336,-                           280,-                                
Barvení obočí a úprava          216,-                           180,-                                     
Barvení a úprava obočí, barvení řas ke kosmerce    zdarma   
Depilace horního rtu ke kosmerce      zdarma 

Bližší informace o procedurách a o službách v salonu. 

Držitelé  VIP věrnostní karty Salonu Mikkelsen automaPcky získávají slevu 20% z ceny.(Běžná cena/VIP 
cena) 

                                         
Telefon: 720 353 617, E-mail: info@mikkelsen.cz, Web: hlp://www.mikkelsen.cz 

https://www.reservio.cz/b/mikkelsen/booking?step=2&serviceId=8da8503e-49db-404b-ba1a-098aef09a815
https://www.reservio.cz/b/mikkelsen/booking?step=2&serviceId=2e403336-c98c-4964-bbdd-87828daf694b
mailto:info@mikkelsen.cz


Ceník Kadeřnictví 
Služba                                                         Běžná cena             VIP cena 
Pánský střih 
bez my]        290,-   240,- 
s my]m        350,-   290,- 
pouze strojkem       120,-   100,- 
Dětský střih 
do 10 let        180,-   150,- 
do 15 let        240,-   200,- 
dívčí         300,-   250,- 
Dámský střih (myg, foukání, styling) 
krátké vlasy        432,-    360,- 
polodlouhé vlasy       492,-   410,-                
dlouhé vlasy                588,- až 732,-         490,- až  610,- 

Ošetření kosmePkou REDKEN  
Služba                                                         Běžná cena             VIP cena 
Barva 
krátké vlasy nebo odrost      1140,-                          950,- 
polodlouhé vlasy       1500,-                        1250,- 
dlouhé vlasy        1860,-                        1550,- 
Melír 
krátké vlasy        1068,-                           890,- 
polodlouhé vlasy       1380,-                        1150,- 
dlouhé vlasy        1560,-                        1300,- 
Přeliv 
krátké vlasy        1020,-                          850,- 
polodlouhé vlasy       1140,-                          950,- 
dlouhé vlasy        1260,-                        1050,- 
K cenám se připočítává cena za střih dle ceníku. 

Regenerační kúry 
Služba                                                        Běžná cena             VIP cena 
Heatcure        1068,-      890,- 
ABC           890,-                            740,-  
Společenský účes               od 960,-                      od 800,- 
Svatební účes              od 1200,-                    od 1000,-  
Vlny           420,-                            350,- 
Foukaná         400,-                            320,- 
Drobné melírovací práce      cena dle spotřeby materiálu 
Svatební účes        cena dle náročnosr 

Telefon:720 353 617, E-mail:info@mikkelsen.cz, Web:hlp://www.mikkelsen.cz 
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