
 

Salonní rituály Payot 
 

L’ AUTENTIQUES 
Specifická ošetření jako je Masáž 42 tahů a oční péče 
 

 L’ AUTENTIQUES        45 min.  590 Kč  
- Autentická masáž PAYOT, která podporuje přirozené funkce pleti 

- 42 pohybů, které vyvinula zakladatelka značky Dr. Nadia Payot  
 
 

LES ESSENTIELS BEAUTÉ 
Ošetření, která řeší základní potřeby pleti, tj. dodání svěžesti a výživy, vyčištění a hydratace 
 

FLASH NETTOYANT       1 h  790 Kč  
- Základní čistící a detoxikační ošetření pro všechny typy pleti s maskou z grapefruitu 
- Síla ovoce a koření dodávají krásu pokožce 
- Ze zajímavých aktivních látek: brusinky, křemík, ananas, papája, maliny, mango 

FLASH HYDRATANT       1 h  790 Kč 
- Expresní hydratační ošetření pleti 
- Více než hydratovat, zachování mladistvosti a ochrana před znečištěným prostředím 
- Výjimečná sensorialita s chladivým efektem: textura, barva a vůně 
- Pečlivý výběr aktivních látek z vodou nasyceného ovoce: fík a meloun 
- Patentovaný hydratační komplex PATCH H2O a klinické studie 

PURETE ESSENTIEL        1, 15 h  990 Kč  
- Čistící ošetření pro mastnou a problematickou pleť s efektní alginátovou maskou s extrakty z čilské máty 
- Nabízí expertní rutinu pro pleť náchylnou k nedokonalostem a maštění 
- Stažení pórů a zjemnění textury pleti 

- Purifikace, čištění a navrácení rovnováhy pro boj s problematickou, zánětlivou pletí 
ECLAT ESSENTIEL        1,30 h  1. 490 Kč  

- Ošetření pro nevýraznou pleť, které dodá energii, prozáří a projasní pomocí skvělé alginátové masky s výtažky Acai a Goji 
- Superovoce obnovuje zářivost a jas pokožky 
- Senzorická péče pro všechny typy pleti, a to už od té nejmladší 

NUTRITION ESSENTIEL       1,30 h  1.490 Kč  
- Intenzivně vyživující ošetření pro suchou pleť se speciální müsli maskou s výtažky z malin 
- Inovativní řešení proti vysoušení pokožky využitím aktivních ingrediencí s vysokou kožní tolerancí 
- Působí nejen na příznaky vysušené pleti, ale také na její příčiny 
- Patentovaný OLEO-LIPIDIC COMPLEX a japonského dračího vousu jako jedny z hlavních účinných látek 

HYDRATATION ESSENTIEL       1,30 h  1.490 Kč  
- Speciální hydratační lázeň využívající nejnovější technologie spojení kyseliny hyaluronové a biocelulózové kolagenové masky 
- Velmi výrazný osvěžující „Plumping Efect“ 
- Odpovědí pro unavenou pleť bez známek jasu – efekt rozzářené, hydratované a načechrané pleti 

 
 

LES ABSOLUS BEAUTÉ 
Profesionální přesně cílená péče k obnově pevnosti pleti a sjednocení její barvy, vyhlazení vrásek a anti-ageingu 

DETOX ABSOLUE        1,30 h  1.490 Kč  
- Detoxikační a antioxidační ošetření pro dokonalou a zářivou pleť 
- Využívá minerálů (magnetit) k projasnění a pročištění pleti 
- Jedinečný komplex UNI PERFECT, který navazuje na poslední výsledky výzkumů v epigenetice, působí na buněčné disfunkce přímo v jádru 

problému (pigmentové skvrny, mdlá pleť … efekt projasnění, prozáření pleti) 
- Vysoká senzorialita díky odvážné a inovativní textuře a delikátní vůni 

LISS ABSOLU        1,30 h  1.490 Kč  
- Ošetření proti „modrému světlu“ – jedná se o peeling na obnovu pokožky s účinky proti drobným i hlubším vráskám a blokaci volných radikálů 
- Jedná se o první chrono-aktivní vyhlazující řadu 
- Obnovuje rovnováhu biorytmu pleti a odhaluje mladistvý vzhled a jas pokožky 
- Unikátní a odvážná senzorialita s vůní hrušky a decentní tóny růží 

 
 

LE SUPREME 
Specifický rituál a top star ošetření 
 

SUPREME EXPERIENCE       2 h   1.990 Kč  
- Komplexní anti-ageing ošetření, jehož výsledky se pozitivně projeví u všech znaků stárnoucí pleti (vrásky, povislá pokožka, ztráta svěžesti, 

pigmentové skvrny … ) a to pomocí patentovaných aktivních složek 
- Jedná se o globální omlazující a regenerační ošetření 

- Pomocí Gommage s perlovým práškem a speciální masáže 42 tahů je docíleno výrazného omlazujícího a scelujícího efektu, vše je zakončené 
maskou se stříbrnými pigmenty 

 
 
 



 

Depilace Lycon 

LYCON byl založen v Austrálii v roce 1978 mezinárodně uznávanou beauty terapeutkou Lydií Jordane. Při své 

práci v kosmetickém průmyslu nemohla na trhu najít vosk, který by plně splňoval očekávání jejích klientů. A 

protože pochází z rodiny kosmetických chemiků, bylo logickým řešením vyvinout vosk šitý na míru. 

Experimenty se konaly v její vlastní kuchyni a po mnoha pokusech se zrodil správný produkt, který začala 

prodávat do několika sousedních salonů. Netrvalo dlouho a poptávka po LYCON vosku se rozšířila po celé 

Austrálii a krátce nato začaly objednávky proudit z různých částí světa. 

Lydia, jako první na světě, začala u epilačních vosků využívat zklidňující a nutriční vlastnosti azulenu, aloe very, 

heřmánku, růže a levandule. Dnes Lydia a její tým cestují po světě a vzdělávají salony ve speciálních technikách 

LYCON epilace, a zároveň jim pomáhají rozvíjet jejich podnikání a uspět na trhu. LYCON vosk je jedničkou na 

trhu v oblasti odstraňování chloupků voskem a je používán po celém světě ve špičkových salonech a spa.  

Mezi věrné fanoušky LYCON epilace patří například Victoria Beckham, Sienna Miller a Minnie Driver. 

LYCON k výrobě používá jen ty nejlepší pryskyřice, přírodní ingredience a aromaterapické oleje. Díky nim jsou 

vosky nezvykle pružné, ohebné a lehko uchopitelné. LYCON vosky zaručují vynikající výkon při odstraňování i 

těch nejkratších nepoddajných chloupků od délky 1 mm. Nízká teplota tání a jemná receptura dodávají voskům 

vyživující a o pokožku pečující vlastnosti, a zanechávají ji hladkou a jemnou na dotek. 

Epilační vosky LYCON jsou dodávány ve dvou variantách: samostržné horké vosky neboli Hot Wax, doplněné 

senzačním a technologicky jedinečným voskem LYCON jet a vosky teplé neboli Strip Wax, odstranitelné 

pomocí epilačních pásků. Systém epilace je doplněn o přípravky, které ošetřují pokožku před a po epilaci, 

produkty určené pro domácí péči a příslušenství. LYCON vám dává možnost zvolit vhodnou kombinaci 

produktů dle individuálních potřeb zákazníků. 

LYCON je odborníky označován jako produkt nejvyšší kvality a je nepostradatelným prvkem v jejich 

každodenní práci. 

 
 
 
 
Depilace horní ret   150 Kč 
Lýtka     400 Kč 
Celé nohy    650 Kč 
Podpaží    350 Kč 
Celé ruce    400 Kč 
Záda     700 Kč 
Hrudník    400 Kč 
Hrudník + břicho   500 Kč 
Třísla     350 Kč 
 
 


