
MASÉRSKÉ SLUŽBY

Rekondiční masáže:
Klasická masáž
Uvolňuje energetické blokády, odstraňuje bolesti, urychluje metabolis-
mus.

Šíje (krční páteř) 15 min ............................................ 150  Kč
Záda + šíje 45 min ............................................ 410  Kč
Záda + horní nebo dolní končetiny         60 min ........................................... 460  Kč
Celková masáž 90 min ............................................ 790  Kč
+ rašelinový zábal 20 min .............................................. 80  Kč

Havajská masáž  “LOMI LOMI”
Základy této terapie spočívají v použití speciálních havajských tech-
nik, které díky své rytmice a  provedení, mají vysoký terapeutický 
a  relaxační účinek. Speciální exotická aromaterapie umocňuje pocit 
klidu a pohody.

Záda + šíje 40 min ............................................ 420  Kč 
Záda + dolní končetiny 60 min ............................................ 490  Kč 
Celková masáž 90 min ............................................ 850  Kč
+ rašelinový zábal 20 min ............................................... 80  Kč

Thajská tradiční masáž 
Thajská masáž spočívá v  působení síly na  tlakové body, uvolňuje 
svaly, klouby, šlachy, chodidla, natahuje páteř a přináší tělu celkové 
fyzické a psychické uvolnění. Tím se liší od naší běžné masáže, která 
pracuje pouze se svaly. Thajská masáž pomáhá také při zkrácených 
svalech a  posiluje imunitní systém, který pak lépe odolává virům 
a infekcím.
 60 min ............................................ 550  Kč
 90 min ............................................ 850  Kč

Relaxační masáže:
Aromaterapeutická masáž
Rostlinné silice patří mezi látky aromatické, které působí na organ-
ismus vjemem vůně a  také biologickou aktivitou na různé orgány. 
Tato masáž příznivě ovlivňuje krevní oběh, nervový systém a trávení. 
Harmonizuje psychiku a tělesné funkce. Masáž nastoluje rovnováhu 
a samoozdravné procesy kombinací hmatů akupunkturních, neuro-
muskulárních a lymfodrenážních.

Šíje (krční páteř) 15 min ............................................ 180  Kč  
Záda + šíje 45 min ............................................ 430  Kč
Záda + horní nebo dolní končetiny         60 min ........................................... 480  Kč
Celková masáž 90 min ............................................ 850  Kč
+ rašelinový zábal 20 min ............................................... 80  Kč

Čokoládová masáž
Antioxidační a hydratační účinky čokolády působí proti stárnutí a vyhla-
zují vrásky. Odplavuje toxické látky, uvolní ztuhlé svaly. Vyhlazuje 
a zjemňuje pokožku.

Záda 40 min ............................................ 430  Kč 
Záda + dolní končetiny 60 min ............................................ 530  Kč

Hřejivé masáže:
Masáž lávovými kameny  
Specifický typ masáže, kdy se nahřáté lávové kameny pokládají 
na vybraná místa na těle (čakry, energetické dráhy, problematická 
„zatuhlá“ místa), nebo se s kameny prohřívá a masíruje.

 60 min ............................................ 590  Kč
 90 min ............................................ 890  Kč

Medová masáž 
Má detoxikační účinek. Využívá léčivých a čistících látek obsažených 
v  medu a  speciální techniku hmatů. Odstraňuje staré usazeniny 
a  toxiny z hloubky tělesných tkání. Přes reflexní body se ovlivní 
i vnitřní orgány.

Záda 60 min ............................................ 530  Kč

Terapeuticko-masážní techniky:
Breussova masáž  
Účinná a  jemná metoda působící na  nervový systém a  pohybový 
aparát, především páteř. Působí na svaly kolem páteře, dokáže uvolnit 
meziobratlové ploténky a  tím ulevit od bolesti, kterou může působit 
tlak na míšní nerv.
 40 min ............................................ 420  Kč

Dornova metoda + mobilizační techniky 
Manuální terapie, jejíž pomocí jsou obratle a klouby bezpečně 
a přesně uváděny do původní polohy. Děj se provádí za aktivní 
účasti klienta, to znamená přirozeným a volným pohybem.

 60 min ............................................ 630  Kč

  Používáme výhradně preparáty značky Original ATOK.
  Uvedené časy procedur jsou orientační.

Těšíme se na vaši návštěvu!

Cosmetics ATOK International s.r.o.
Václavské náměstí 870/6, Trmice

www.originalatok.cz
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KOSMETICKÉ SLUŽBY
Základní kosmetické ošetření
Celkově regenerační a relaxační ošetření, vhodné pro všechny typy 
pleti: 
- odlíčení očí + čistící masáž
- malá úprava obočí 
- peeling (dle potřeby)
- hloubkové čistění pleti
- kosmetická masáž obličeje (dekoltu) 
- maska na obličej + závěrečný krém
Cena (60 min) ...................................................................................................................... 480  Kč
Cena včetně dekoltu (90 min) ................................................................................. 620  Kč

Nadstandardní kosmetické ošetření
Komplexní ošetření zaměřené na regeneraci pleti  
za použití exkluzivních éterických a regeneračních olejů:
kosm. ošetření + ošetření rukou + zábal
- odlíčení očí + čistící masáž
- úprava obočí 
- peeling (dle potřeby) 
- hloubkové čištění pleti 
- kosmetická masáž obličeje a dekoltu 
- maska na obličej
- závěrečné ošetření 
- ošetření rukou se zábalem
Cena včetně dekoltu (120 min) .............................................................................. 850  Kč

Kosmetické čokoládové ošetření 
Regenerační a relaxační ošetření, vhodné pro všechny typy pleti: 
- odlíčení očí + čistící masáž
- malá úprava obočí 
- kávový peeling (dle potřeby)
- kosmetická masáž (čokoládový balzám) 
- čokoládová maska na obličej + závěrečný krém
Cena včetně dekoltu (90 min) ................................................................................. 700  Kč

Ošetření aknózní pleti
Ošetření zaměřené na citlivé čištění zánětlivé a aknózní pleti 
teenagerů, následné zklidnění a zmatnění pleti:
- odlíčení očí + čistící masáž 
- peeling (dle potřeby) 
- hloubkové čištění pleti  
- maska na obličej + závěrečný krém
Cena (50 min) ...................................................................................................................... 420  Kč

Krátké kosmetické ošetření
Ošetření pleti při pravidelné návštěvě kosmetiky:
- odlíčení očí + čistící masáž
- kosmetická masáž obličeje a dekoltu  + závěrečný krém
Cena (40 min) ...................................................................................................................... 280  Kč
Cena při použití drahých olejů ................................................................................ 350  Kč

Kosmetické ošetření  
MOŘSKÉ ŘASY nebo ACAI
Ošetření zaměřené na obnovu a zpevnění zralé pleti za využití 
speciálně vyvinutých preparátů Original ATOK:
- odlíčení očí + čistící masáž
- obličejový peeling
- hloubkové čištění pleti (dle potřeby)
- masáž regeneračním olejem
- regenerační maska + závěrečný krém
Cena včetně dekoltu (90  min) ................................................................................. 740  Kč

Pánské kosmetické ošetření
Celkové regenerační a relaxační ošetření, vhodné pro pánskou pleť:
- čistící masáž 
- peeling (dle potřeby) 
- hloubkové čištění pleti 
- masáž obličeje 
- maska na obličej + závěrečný krém
Cena (60 min) ....................................................................................................................... 450  Kč
 

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY:

Úprava a barvení obočí a řas
- úprava obočí ........................................................................................................................ 60  Kč
- tvarování obočí .................................................................................................................. 70  Kč
- barvení obočí ....................................................................................................................... 80  Kč
- barvení řas .............................................................................................................................. 90  Kč

Ošetření rukou:
Masáž horních končetin + zábal speciálními krémy 
Cena (30 min) ....................................................................................................................... 240  Kč
Masáž horních končetin + čokoládový zábal 
Cena (40 min) ....................................................................................................................... 330  Kč

Depilace teplým voskem
- horní ret .................................................................................................................................... 80  Kč
- obličej (tváře, krk a brada) .................................................................................... 150  Kč
- paže (celé ruce) ............................................................................................................... 240  Kč
- třísla .......................................................................................................................................... 150  Kč
- lýtka ........................................................................................................................................... 250  Kč
- stehna ..................................................................................................................................... 230  Kč 
- celé nohy .............................................................................................................................. 480  Kč
- celá záda včetně ramen (podle ochlupení) .................................500-800  Kč

Luxusní kosmetické ošetření 
GOLD COLLECTION
Kosmetické ošetření unikátní sérií preparátů s obsahem 
ryzího 24karátového zlata a jantaru. Je účinnou přírodní 
alternativou botoxu. Pleť viditelně omlazuje a rozjasňuje.  
Již po první aplikaci poznáte její intenzivní účinek: 

-  odlíčení očí + čistící masáž
-  úprava obočí
-  depilace obličeje (dle potřeby)
-  peeling 
-  kosmetická masáž obličeje a dekoltu
-  maska na obličej
-  sérum
- závěrečný krém 
Cena včetně dekoltu (90  min) ................................ 950  Kč


