
CENÍK OŠETŘENÍ

Vstupní konzultace 250 Kč
Laserová depilace - GentleLASE
Horní ret od 500 Kč
Brada 1 000 - 2 000 Kč
Předloktí od 5 000 Kč
Podpaží 1 500 - 2 500 Kč
Záda 5 000 - 7 000 Kč
Třísla 2 000 - 4 000 Kč
Stehna 4 000 - 6 000 Kč
Lýtka 4 000 - 6 000 Kč
Laserové odstranění výrůstků a znamének
Samostatně 500 - 800 Kč
Více výrůstků nebo znamének dle dohody
Laserové odstranění žilek
Dle velikosti a počtu pulsů od 400 Kč
Ošetření vrásek a jizev frakčním laserem
Okolí úst
Dolní víčka
Tváře
Celý obličej
Dekolt 5 000 - 7 000 Kč
Jizva od 5 000 Kč
Aplikace botulotoxinu - vrásky 50 Kč / jednotka
Čelo 20 - 50 jednotek
Kořen nosu 30 - 60 jednotek
Okolí očí 30 - 60 jednotek
Aplikace botulotoxinu - pocení 40 Kč / jednotka
Podpaží 200 - 300 jednotek
Aplikace výplňových materiálů
Dle množství a typu použitého materiálu od 5 000 Kč
Mezoterapie
Injekční 3 000 - 5 000 Kč
Dermapen - 1 sezení 1 500 - 2 000 Kč
Chemický peeling
1 ošetření
4 ošetření
6 ošetření
Injekční lipolýza
1 dávka

Níže uvedené ceny jsou pouze orientační, definitivní cena bude určena vždy individuálně po 
osobní konzultaci. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.
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K dispozici je též nákup dárkových certifikátů.

Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH. Níže naleznete přehled zákroků, které nejsou osvobozeny 
od DPH.



UPOZORNĚNÍ

VÝKONY BEZ DPH

VÝKONY S DPH

Od 1.4.2012 dochází ke změnám v uplatnění daně z přidané hodnoty ve zdravotnictví (některé 
typy zákroků již není možné provádět v režimu osvobození od daně – s nulovou sazbou): 
V souvislosti s přijetím zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 
poskytování, zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a zákona č. 374/2011., 
o zdravotnické záchranné službě, bylo zákonem č. 375/2011 Sb. novelizováno mj. ustanovení § 
51 a § 58 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p.p. (zákon o DPH).
Podle novelizovaného znění § 58 odst. 1 zákona o DPH, jsou tedy nadále od daně osvobozeny 
zdravotní služby, jsou-li současně splněny následující podmínky:
* - jedná se o zdravotní služby vymezené zákonem upravujícím zdravotní služby
* - zdravotní služby jsou poskytované poskytovatelem zdravotních služeb, přičemž rozsah 
poskytovaných zdravotních služeb je vymezen v oprávnění k poskytování zdravotních služeb
* -jedná se o činnost s léčebným cílem nebo chránící lidské zdraví.
Po snadnější orientaci lze říci, že zejména s ohledem na podmínku „činnosti s léčebným cílem 
nebo chránícím lidské zdraví“ se zužuje rozsah zdravotních služeb, u kterých lze uplatnit původní 
osvobození dle ustanovení § 58 zákona o DPH. V kontextu uvedeného je možné konstatovat, že 
od 1.4. 2012 je pro uplatnění osvobození od daně u zdravotních služeb rozhodující zejména účel 
a cíl těchto poskytovaných služeb.

Zdravotní výkony: Konzultace; Kontrolní vyšetření; Biostimulace; Laserová depilace (při 
zarůstání chloupků, při hirsutismu); Odstranění drobných kožních projevů bez použití laseru 
(bradavice, pihy, výrůstky…); Laserové odstranění kožních výrůstků, znamének, bradavic…; 
Laserové odstranění žilek …; Ošetření jizev frakčním laserem; Aplikace botulotoxinu k th. 
Hyperhidrózy nebo migrény; Aplikace výplňových materiálů (při th. Jizev); Laserové ošetření 
akné; Mezoterapie; Chemický peeling; Injekční lipolýza

Estetické výkony: Aplikace botulotoxinu (korekce mimických vrásek); Aplikace výplňových 
materiálů (k výplni vrásek, zvětšení rtů); Kosmetické výrobky
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