
LUXUSNÍ PROFESIONÁLNÍ KOSMETIKA PAYOT 

Francouzská kosmetická značka PAYOT nabízí produkty pro každodenní komplexní 
péči o pleť. Značku založila lékařka Nadia Payot v roce 1920. Kombinovala své 
odborné medicínské a kosmetické znalosti s aplikačními metodami, které daly 

vzniknout unikátní obličejové gymnastice. Ta byla základem pro legendární 
obličejovou masáž, která je velmi účinná v boji proti vráskám a dalším 

nedokonalostem pleti. Stejně tak kosmetické přípravky PAYOT potlačují účinky 
stárnutí pleti, vyživují ji a chrání, a to díky obsahu přírodních ingrediencí a dalších 
pečlivě vybraných složek. Výzkumné laboratoře PAYOT sídlící v Paříži neustále 

pracují na inovacích produktů, dbají na jejich vysokou kvalitu a účinnost. Výsledkem 
jsou vysoce kvalitní a účinné kosmetické produkty PAYOT určené pro péči o všechny 

typy pleti. Pleť je díky nim krásná, zdravá a mladě vypadající. PAYOT, to je 
synonymum pro mladistvý vzhled a pevnou, svěží a udržovanou pleť. 

 

 



Kosmetické služby-PAYOT 

Běžné ošetření pleti: 

Odlíčení, ošetření UG špachtlí, masáž obličeje, krku a dekoltu, osvěžující hydratační  

maska/čistící krém, denní krém, úprava obočí. 

• 90min.    

 

Ošetření pro zpevnění a lifting pleti: 

Odlíčení, ošetření UG špachtlí, masáž obličeje, krku a dekoltu, zpevňující maska, 

sérum, zpevňující krém, úprava obočí. 

• 90min.    

Zpomaluje stárnutí pleti, vyhlazuje hluboké vrásky, hydratuje. 

 

Ošetření  pro náctileté: 

Odlíčení, ošetření UG špachtlí, krém na podrážděnou pokožku, čistící maska, 

hydratační esence, denní krém, úprava obočí. 

• 60min.    

Supreme Jeneusse: 

Odlíčení, perlový peeling s balzámen, hloubkové čištění, D´TOX maska, masáž 

obličeje, krku a dekoltu, maska s krystaly, sérum, krém. 

• 120min   

 

Ošetření o stárnoucí pokožku, protizánětlivé, omlazující účinky proti vráskám, dehydrataci 

a pigmentovým skvrnám 

Solution Techni Liss: 

Odlíčení, peeling s AHA kyselinami, masáž obličeje, krku a dekoltu, hloubkové čištění, 

maska s kyselinou hyaluronovou, zpevňující sérum, denní krém, úprava obočí. 

• 90min.    

 

Vyhlazená pokožka, vytváření efektu „nová kůže“, uvolněná a rozzářená pleť. 

Ošetření My Payot: 

Jedinečný okamžik relaxace a energie díky působení superovoce, účinné látky 

v masce My Payot Peel-off mask jemně jiskří (může být cítit jemné brnění) 

• 90min.    

 

Ošetření je určené pro unavenou a zašedlou pleť, kterou rozjasňuje a dodává pleti energii. 

 

Čokoládové ošetření : 

Obohatí Vaši pleť působením látek obsažených v kakaovém másle a naladí všechny 

Vaše smysly. 



Hydratuje, zvláčňuje a zjemňuje. 

• 90min.    

 

Samostatné použití ultrazvukové a galvanické špachtle: 

• 20min.    

 

Ultrazvuková a galvanická špachtle je kosmetický přístroj určený pro ošetření pleti, 

provádí masáž a zapracuje přípravky do hloubky. Ultrazvukové ošetření spolu 

s vhodnými přípravky má blahodárný účinek na ucpané póry, akné, vrásky a 

odstraňuje odumřelé buňky. 

 

 

DALŠÍ SLUŽBY : 

• Formulace obočí                   

• Barvení obočí       

• Barvení řas       

• Barvení řas + obočí                     

• Denní make-up                  

• Večerní make-up                  

• Zkouška líčení   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SKEYNDOR LUXUSNÍ PROFESIONÁLNÍ  KOSMETIKA 

 
SKEYNDOR luxusní profesionální pěstící kosmetika ze Španělska. SKEYNDOR je značkou 
profesionální kosmetiky, která v roce 2013 od svého vzniku. Klientkám poskytuje více než  20 
produktových řad, které pokrývají veškerá přání v estetické péči o pleť.  Jedná se o španělskou 
kosmetickou značku, která je známá po celém světě a je specialistou v oboru anti-age péče o 

pleť. Pěstící kosmetiku SKEYNDOR dnes používá více než 15 000 profesionálů po celém světě, od 
Kanady až po Nový Zéland. 



 

 

Kosmetické služby- SKEYNDOR 

Power C+: 

Odlíčení, pure C koncentrát 15%, masáž obličeje, krku a dekoltu, koncentrát 

granátové jablko 6%, maska aloe vera, krém, úprava obočí. 

• 60min.    

 

Regenerace buněk, podporuje tvorbu kolagenu, pro ženy s nadměrnou pigmentací. 

 

Aquatherm: 

Odlíčení, tonizace termální vodou, masáž obličeje krku a dekoltu, čištění, 

vyrovnávací termální maska, revitalizační krém, úprava obočí. 

• 60min.    

 

Péče o citlivou, hypoalergení pleť. 

 

Dermapeel: 

Odlíčení, aplikace exfoliačního gelu s mikročásticemi, znecitlivující sprej, 

čištění, gelová neutralizační maska, krém, úprava obočí. 

• 60min.    

 

Přípravky obsahující AHA kyseliny a biologické peptidy, odstraňují odumřelé buňky 

regenerují pokožku, vhodné k ošetření mimických vrásek, jizev po akné. 

 

Men (pánská): 

Očištění pleti, exfoliační gel, ošetření UG špachtlí, relaxační masáž, ampule k 

intenzivní hydrataci, odlehčující maska, úprava obočí. 

• 60min.    

 

Depilace cukrovou pastou: 

 

• Depilace horní ret:  

• Depilace předloktí:  

• Depilace ruce:  

• Depilace lýtka:  

• Depilace stehna:  


