
www.StudioGernetic.cz 

 www.facebook.com/GERnetic.cz

Vaše adresa do světa krásy a zdraví
Kosmetické studio GERnétic
Slánská 381/10, Praha 6
tel.: 235 325 659, 602 501 191
(křižovatka ulic Plzeňská-Slánská)

■ NABÍZÍME 

■ Diagnostiku pleti.
■ Sestavení individuálního programu.
■ Maximální péči se skvělými výsledky.
■ Vyhlazení vrásek.
■ Zpevnění a modelace poprsí.
■ Relaxační a detoxikační zábaly.
■ Masáže
■ Možnost platby platební kartou. 
■ Parkování v areálu zdarma.
■ Věrnostní program plný výhod.

Kde začíná krása
Naším snem bylo vytvořit pro Vás klidné 
místo prodchnuté bezpečím, nasloucháním 
a profesionální pomocí. Místo, kde začíná 
krása...
Zapomeňte na starosti všedního dne a nechte 
se unést do světa špičkové péče s dokonalými 
výsledky. 

Vítejte v Kosmetickém studiu GERnétic!

... a krásné designové salonky.

Na Vaši návštěvu se těší: Tým odborných kosmetiček GERnétic...
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KOSMETICKÉ STUDIO GERNÉTIC

RELAX KRÁSA

Výše uvedené ceny jsou orientační. Konečná  
cena ošetření je vždy závislá na potřebách 
každého zákazníka a je individuální.

Ceník vybraných kosmetických ošetření
■ KONZULTACE 
Individuální posouzení pleti 20 minut/ ZDARMA
Vytvoření osobního programu ošetření. 

■ PÉČE O OBLIČEJ

Základní pěstící program  60 min/1490 Kč
pro zdravou pokožku

Profesionální  80 min/1500 Kč
hydratační kúra 
pro všechny typy pleti 

Intenzivní regenerační  90 min/1520 Kč
ošetření s výrazným 
rozjasňujícím účinkem

Vysoce účinné ošetření  90 min/1650 Kč
pro zpevnění kontur 
a vyhlazení vrásek

Exkluzivní liftingová  60 min/1490 Kč
a projasňující kúra

Rejuvenační omlazující  60 min/1300 Kč
ošetření mořskou řadou 
Marine Line

Specifické ošetření 45 min/480 Kč
očního okolí *) 

Zklidňující ošetření pro  60 min/1350 Kč
problematickou pleť

Vysoce účinné  80 min/1400 Kč
pročišťující
a zklidňující ošetření  
aknetické pleti pro zlepšení 
celkového vzhledu

Hydratační ošetření  60 min/1490 Kč 
pro muže 

Regenerační  90 min/1520 Kč
a protivrásková  
péče pro muže 

Kosmetická efleráž  250 Kč 
Relaxační masáž obličeje,  
krku a dekoltu

*) jako doplněk kosmetického ošetření

■ TĚLOVÝ PROGRAM + SPA

Zeštíhlující kúra určená  60 min/1400 Kč
k formování dolních končetin

Anticelulitidní 60 min/1400 Kč
a zpevňující program 

Uvolňující ošetření určené  45 min/990 Kč
k odstranění otoků 
a únavy dolních končetin

Uvolňující ošetření nohou*) 15 min/200 Kč 

Ošetření strií, hluboká  60 min/890 Kč 
regenerace a zpevnění  
pokožky

Peeling celého těla 45 min/990Kč
 spojený s regenerací pokožky 
(příprava na opalování) 

Relaxační a detoxikační  60 min/1500 Kč
zábal určený k regeneraci  
celého těla

Intenzivní kúra určená  60 min/1500 Kč
k zeštíhlení a formování těla

Luxusní kúra určená  90 min/1800 Kč
pro hlubokou relaxaci  
a osvěžení 

Intenzivní salonní kúra 70 min/2000 Kč
pro ošetření celulitidy  
a formování těla

Základní ošetření 5 min/100 Kč 
pokožky rukou*)

Regenerační 30 min/400 Kč 
ošetření rukou*)

Terapeutické ošetření zad 90 min/1 200 Kč

■ PÉČE O POPRSÍ

Zpevnění poprsí spojené 60 min/1350 Kč
s hlubokou regenerací  
pokožky dekoltu

Kúra pro modelaci poprsí 60 min/1350 Kč
spojená s protivráskovým  
ošetřením dekoltu

■ MASÁŽE

Indická masáž hlavy  30 min/450 Kč
+ antistresová masáž*)

Specifická a citlivá masáž celé hlavy, krku  
a šíje. Má blahodárný vliv na psychiku.

Francouzská relaxační  60 min/1500 Kč 
efleráž 

Masáž Ladné paže 70 min/1090 Kč  
(včetně reflexní masáže chodidel)

Masáž očního okolí 50 min/650 Kč

Masáž Benefit Plus 90 min/1500 Kč
Intenzivní masáž pro celkové uvolnění 
svalového i psychického napětí, úlevy od 
bolestí a revitalizaci. Zahrnuje:
• Masáž zad
• Indickou masáž hlavy
• Regenerační péči o ruce nebo odstranění 
únavy nohou (výběr jedné varianty)
Aplikujeme účinné produkty GERnétic, 
které stimulují žilní a lymfatický systém 
a harmonizují celé tělo.

GERnétic Masáž+
Zahrnuje masáž vybrané části těla nebo 
celotělovou masáž aktivním masážním olejem 
z hroznových zrníček Huile De Massage (olej 
lehce prohřívá a uvolňuje svalové napětí), 
včetně závěrečné aplikace účinného přípravku 
GERnétic, který účinky masáže ještě umocní.

Orientační časy a ceny GERnétic Masáže+ 
vč. aplikace účinného přípravku:
Celotělová masáž  120 min/1 600 Kč
Záda a šíje  75 min/1 000 Kč
Záda 45 min/600 Kč
Horní a dolní končetiny vč. hýždí a chodidel 
(končetiny oboustranně)…75 minut… 1 000 Kč

■ PRO DOKONALOU PÉČI *)

Úprava obočí  10 min/150 Kč
úprava obočí při ošetření 
obličeje zdarma

Barvení obočí  10min/100 Kč

Barvení obočí a řas  25min/200 Kč

Barvení řas  10min/150 Kč

Depilace teplým voskem  cena od 70Kč
Rty, brada, paže, podpaží, lýtka, 
celé nohy.

Více ošetření na www.StudioGernetic.cz


