
 

 

 

KOSMETICKÉ STUDIO  
GERnétic 

Užijte si naši péči. 
Budeme Vás hýčkat. 
Masáže a lymfodrenáže 
Zeštíhlení a relaxace 
Omlazení a regenerace 
Odstranění vrásek a akné 
Kosmetická poradna 
Prodej kosmetiky 

 

Nabízíme 
Diagnostiku pleti. 

Sestavení individuálního programu. 
Maximální péči se skvělými výsledky. 

Vyhlazení vrásek. 
Zpevnění a modelace poprsí. 

Relaxační a detoxikační zábaly. 
Masáže. 

Možnosti platby platební kartou. 
Parkování v areálu zdarma. 

Věrnostní program plný výhod. 

Vaše adresa do světa krásy a zdraví 

Kosmetické studio GERnétic 
Slánská 381/10, Praha 6-Řepy 

tel. recepce (8-16 hod.): 235 325 659, 602 501 191 
(křižovatka ulic Plzeňská-Slánská) 

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! 

Na Vaši návštěvu se těší tým  
odborných kosmetiček GERnétic... 

… a krásné designové salonky 

Telefonní kontakt na jednotlivé kosmetičky najdete  
na www.studiogernetic.cz 

Salon  
U květinky 

Salon  
U fontánky 

Salon  
U kamínku 



Ceník vybraných kosmetických ošetření

■ OŠETŘENÍ OBLIČEJE
První konzultace a doporučení péče 
GERnétic vč. individuálního  
posouzení pleti  cca 20 min/zdarma

Beauté I: Základní pěstící péče  
GERnétic 60 min/od 1 200 Kč

Diagnostika pleti, odlíčení a čištění pleti 
specifickými produkty, úprava obočí, 
ošetření případného problému na pleti 
specifickými produkty, regenerace, pleťová 
maska, závěrečná péče, doporučení 
domácí péče.

(sleva z ceny péče Beauté I pro studenty 
s kartou ISIC 200 Kč, nelze sčítat s jinými 
slevami)

Beauté II: Specifická pěstící péče 
GERnétic  90 min/od 1 500 Kč

Diagnostika pleti, odlíčení a čištění pleti, 
úprava obočí, oživení pokožky stimulačním 
sérem, ošetření případného problému 
na pleti specifickými produkty, výživa 
a regenerace, pleťová maska, závěrečná 
péče, doporučení domácí péče.

K péči Beauté II je možné přiobjednat 
kosmetickou masáž, 20 min/200 Kč.

Beauté III: Exkluzivní pěstící péče 
GERnétic s kosmetickou  
masáží 90 min/od 1 800 Kč

Diagnostika pleti, odlíčení a čištění 
pleti, úprava obočí, kosmetická masáž/
efleráž, oživení pokožky stimulačním 
sérem, ošetření případného problému 
na pleti specifickými produkty, výživa 
a regenerace, pleťová maska, péče 
o ruce, závěrečná péče, doporučení 
domácí péče.

Vaše kosmetička GERnétic Vám může 
nabídnout řadu dalších specifických 
ošetření obličeje na míru. S kosmetikou 
GERnétic pečujeme o krásnou a zdravou 
pleť a úspěšně řešíme vrásky, jizvy, křehké 
kapiláry, akné, citlivou pleť, dehydrovanou 
pleť atd.

Ceník je platný od 1. 9. 2019.  
Změny vyhrazeny.

■ OŠETŘENÍ TĚLA A POPRSÍ

Anticelulitidní a zpevňující program 
GERnétic 60 min/1 400 Kč

Peeling celého těla GERnétic spojený 
s regenerací pokožky (příprava 
na opalování) 45 min/1 000 Kč

Relaxační a detoxikační zábal GERnétic 
určený k regeneraci  
celého těla 60 min/1 500 Kč 

Intenzivní kúra GERnétic určená 
k zeštíhlení a formování  
těla 60 min/1 500 Kč

Zpevnění poprsí spojené s hlubokou 
regenerací pokožky  
dekoltu GERnétic 60 min/1 400 Kč 

Vaše kosmetička GERnétic Vám může 
nabídnout řadu dalších specifických ošetření 
těla na míru. S kosmetikou GERnétic 
pečujeme o krásnou pokožku a úspěšně řešíme 
celulitidu, zeštíhlujeme a formujeme postavu, 
modelujeme poprsí, detoxikujeme a přinášíme 
relax a regeneraci celého organismu.
 
■ MASÁŽE

GERnétic Masáž+ 

Zahrnuje masáž vybrané části těla nebo 
celotělovou masáž aktivním masážním 
olejem z hroznových zrníček Huile De 
Massage, včetně závěrečné aplikace 
účinného přípravku GERnétic.

Účinný přípravek je vybrán dle masírované 
části těla a aktuálního stavu pokožky. Apli-
kujeme účinné produkty GERnétic s vyni-
kajícími výsledky. Přípravky mají drenážní 
a detoxikační účinky, uvolňují svalové napě-
tí, navíc pomáhají při odstraňování tukových 
polštářů, ošetřují celulitidu a cévní systém 
nebo zpevňují poprsí.

Celotělová masáž 90 minut/1 500 Kč   
Masáž – záda a šíje 60 min/800 Kč

Výše uvedené časy zahrnují přípravu 
klienta před a po masáži (převlékání, 
nápoj, konzultace), samotnou masáž 
a závěrečnou péči.

Manuální lymfodrenáž 55 min/800 Kč

Manuální lymfodrenáž patří k nejúčinněj-
ším metodám v léčbě lymfatických otoků.

Beauté Homme I: Pěstící program 
GERnétic pro muže  60 min/od 1 200 Kč

Procedura zvolená mužské pleti na míru – 
čištění pleti, ošetření případného problému 
na pleti specifickými produkty, výživa 
a regenerace, krémová pleťová maska, 
závěrečná péče. 

Beauté Homme II: Pěstící program 
GERnétic pro muže s kosmetickou  
masáží 90 min/od 1 400 Kč 

Procedura zvolená mužské pleti 
na míru – čištění pleti, kosmetická 
masáž, ošetření případného problému 
na pleti specifickými produkty, výživa 
a regenerace, krémová pleťová maska, 
závěrečná péče. 

■ SPECIÁLNÍ NABÍDKA

Rituál GERnétic: Beauté  
De Luxe 150 min/od 2 800 Kč

Dopřejte si exkluzivní kúru, kdy zažijete 
blahodárnou péči o obličej a tělo. 
Jedná se o nevšední zážitek v podobě 
ošetření obličeje, peelingu celého těla 
a tělové procedury určené k hluboké 
regeneraci a osvěžení pokožky. Během 
procedury pro Vás bude připraveno 
zdravé občerstvení včetně pitného 
režimu.

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

Čas uvedený u ošetření znamená 
přibližnou délku samotného ošetření (péče 
na lehátku).

Odpovědi na nejčastější dotazy zákazníků 
a více informací na 

www.StudioGernetic.cz


