
Objednávky na: 0948 87 87 88 

CENNÍK STUDIO YAS 

Objednajte sa k nám na termín aspoň týždeň vopred. Ak termín nezrušíte ani nezmeníte na 
neskorší deň, získate od nás 10% zľavu z uvedených cien. 

KADERNÍCKE SLUŽBY 
 

Strihanie vlasov 

Strih dámsky (umývanie, sušenie / fúkaná a finálny styling)  13,50 -22 € 

Strih dámsky (nasucho)       5,50-15 € 

Strihanie ofiny         3,50 € 

Strih pánsky strojčekom        5,50 € 

Strih pánsky strojček + nožnice      od 6,50 € 

Strih pánsky „FADE“ – tieňované boky (iba boky)    8-10 € 

Strih pánsky „FADE“ – tieňované boky (komplet strih)    11-15 € 

Páni umývanie vlasov        2 € 

Páni úprava brady        od 3 € 

Masáž hlavy 5 min        3 €     

Strih detský          6-10 €    

 

Farbenie MATRIX (farbenie, fúkaná, finálny styling; nezahŕňa strihanie)      

Do 50 g farby         29 €    

Do 75 g farby         33 €    

Do 100 g farby          38 €    

Nad 100 g farby  (podľa spotrebovaného objemu farby +1,50 € za každých 10 g)   

Strihanie vlasov k farbeniu       5-10 € 

   

Iné farbiace a odfarbovacie úkony*     Bežná cena 

Úkon do 120 min        40 €    

Úkon do 150 min (2 a ½ hod)       49 €    

Úkon do 180 min (3 hod)       58 €    

Úkon do 210 min (3 a ½ hod)       67 €    

Úkon do 240 min (4 hod)       76 €    

Úkon do 270 min (4 a ½ hod)       85 €    

Úkon do 300 min (5 hod)       94 €    

*(do času sa nezapočítava čas pôsobenia farby, ktorý sa odpočíta v dĺžke maximálne 30 min za jeden krok pri viackrokovom úkone. 

Za jeden krok sa považuje úkon od nanesenia po umytie.) 
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CENNÍK STUDIO YAS 
 

KADERNÍCKE SLUŽBY 
 

Ošetrujúce kúry 

Bond Ultim8 do farby/odfarbovača 1-8 ml kroku 1    8 € 

Bond Ultim8 do farby/odfarbovača viac ako 8 ml kroku 1   1 € /1 ml 

Bond Ultim8 krok 2 samostatne      8 €  

ReBond kúra (nezahŕňa konečnú úpravu vlasov)    10,80 €    

Proteínová kúra na zničené vlasy (nezahŕňa konečnú úpravu vlasov)  10,80 €    

Klasický zábal na zdravé vlasy       5 €    

Olejová kúra na vlasy        5 €    

Detox vlasovej pokožky (nezahŕňa konečnú úpravu vlasov)   7 €    

 

Spoločenské / svadobné účesy         

Dámsky spoločenský účes       od 25 €    

Skúška účesu (10% zľava z ceny spoločenského účesu)      

 

Ostatné úkony (umývanie vlasov, sušenie, fúkaná, žehlenie, kulmovanie, finálny styling...) 

Každých 5 min úkonu        1,80 € 

 

MANIKÚRA  
Klasická manikúra        Bežná cena   

Suchá manikúra (ošetrenie nechtovej kožtičky, úprava tvaru)   5,50 €    

Masáž rúk         4 €    

Parafínový zábal        4 €    

Lakovanie nechtov 1 vrstva       1,5 €    

Lakovanie francúzska manikúra       7 €    

Ošetrenie japonskou manikúrou P-Shine     13,50 €    
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CENNÍK STUDIO YAS 
 

GÉL-LAK (SHELLAC / GELISH)    

Gél-lak ruky / nohy        16 €    

Odstránenie géllak        2,50 €    

Odstránenie géllak 1 necht       0,30 €  

Oprava  1 nechtu        2,20 €  

 

RUBBER GÉL 

Rubber gél bez odstraňovania       20 € 

Rubber gél s odstraňovaním        22,50 € 
 

Gélové nechty        Bežná cena   

Modeláž nových gélových nechtov tipy/šablóna     25 €    

Modeláž gélových nechtov bez predlžovania     22,50 €     

Dopĺňanie nechtov        22,50 €    

Doplnenie 1 nechtu        2,80 €    

Odstraňovanie gélových/akrylových nechtov* (5 min)    1,80 €    

Zdobenie nechtov* (5 min)       1,80 €    

*(príplatok sa zaúčtuje vtedy, keď dĺžka úkonu presiahne štandardný čas pripadajúci na daný úkon) 

VIZÁŽ  
Líčenie         Bežná cena   

Líčenie na príležitosť (svadba/stužková/ples a pod.)    22 €    

Svadobné líčenie        30 €    

Skúška líčenia (10% zľava z ceny líčenia) 

Vytrhávanie obočia pinzetou       3,20 €    

Farbenie obočia        3,20 € 

Farbenie rias         3,20 € 

 

Objednajte sa k nám na termín aspoň týždeň vopred. Ak termín nezrušíte 
ani nezmeníte na neskorší deň, získate od nás 10% zľavu z uvedených cien. 


