
 
 
 
 
 

 

CENÍK KADEŘNICKÝCH 

 

1) Foukaná ondulace nebo vodová ondulace bez střihu 
(obsahuje – mytí, regenerace, fouk.nebo

2) Foukaná ondulace nebo vodová 
(obsahuje – mytí, regenerace, fouk.nebo vodová ondulace
 
3) Foukaná ondulace nebo vodová ondulace, střihání vlasů 
(obsahuje – mytí, regenerace, fouk.nebovodovová ondulace, styling, střih )

4) Foukaná ondulace nebo vodová ondulace , stříhání vlasů 
(obsahuje – mytí, regenerace, fouk.nebo vodová ondulace, styling, střih )

5)Foukaná ondulace společenská –
(obsahuje – mytí, regeneraci, fouk.ondulaci, styling )

6)Chemická preparace + objemová preparace
(obsahuje – mytí, regenerace, chemická prep

7)Chemická preparace + objemová preparace , stříhání vlasů 
(obsahuje – mytí, regenerace, chemická prep., střih, foukaná nebo vodová on

8)Odbarvování vlasů ( Blondor, Soft, Freelig
(obsahuje – mytí, regenerace, odbarvení 120g, střih, foukaná nebo vodová on., styling )

9)Odbarvování  vlasů ( Blondor, Soft , Freelights ), střih 
(obsahuje- mytí, regenerace, odbarvení 120g, 

10) Barvení nebo tónování vlasů  ( KP, CT, ILL )
(obsahuje – mytí, regenerace, barva – 40g, střih, foukaná nebo vodová on., styling )

11)Barvení  nebo tónování vlasů ( KP,CT,ILL ) 
(obsahuje – mytí, regenerace, barva – 60g, střih, foukaná

12)Melírování vlasůBlondor -  alobal, čepice
(obsahuje – mytí, regenerace, melírovací prášek 

     
 Provozovna: 
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CENÍK KADEŘNICKÝCH SLUŽEB
BALÍČKY 

Foukaná ondulace nebo vodová ondulace bez střihu – krátké vlasy  
regenerace, fouk.nebo vodová ondulace, styling) 

nebo vodová ondulace bez střihu – dlouhé vlasy  
í, regenerace, fouk.nebo vodová ondulace, styling) 

Foukaná ondulace nebo vodová ondulace, střihání vlasů – krátké vlasy 
mytí, regenerace, fouk.nebovodovová ondulace, styling, střih )  

Foukaná ondulace nebo vodová ondulace , stříhání vlasů – dlouhé vlasy  
mytí, regenerace, fouk.nebo vodová ondulace, styling, střih ) 

– bez střihu      
mytí, regeneraci, fouk.ondulaci, styling ) 

Chemická preparace + objemová preparace , stříhání vlasů  – krátké vlasy  
mytí, regenerace, chemická prep. – 120ml., střih, foukaná nebo vodová on.,styling )

Chemická preparace + objemová preparace , stříhání vlasů – dlouhé vlasy 
mytí, regenerace, chemická prep., střih, foukaná nebo vodová on., styling )

Odbarvování vlasů ( Blondor, Soft, Freelights ), střih – krátké vlasy   
odbarvení 120g, střih, foukaná nebo vodová on., styling )

( Blondor, Soft , Freelights ), střih –dlouhé vlasy  
mytí, regenerace, odbarvení 120g, střih, foukaná nebo vodová on.,styling ) 

( KP, CT, ILL ), střih – krátké vlasy  
40g, střih, foukaná nebo vodová on., styling ) 

Barvení  nebo tónování vlasů ( KP,CT,ILL ) – dlouhé vlasy   
60g, střih, foukaná nebo vodová on., styling ) 

alobal, čepice , střih – krátké vlasy  
mytí, regenerace, melírovací prášek – 10g, střih, foukaná nebo vodová on.,styling )

SLUŽEB-

    191,- 

    231,- 

    274,-
  

    314,-

    420,-

    608,-
střih, foukaná nebo vodová on.,styling ) 

    769,-
, styling ) 

    698,-
odbarvení 120g, střih, foukaná nebo vodová on., styling ) 

    738,-
 

    560,-

    682,-

    443,- 
bo vodová on.,styling ) 



13)Melírování vlasůBlondor - alobal , střih – dlouhé vlasy       732,-
(obsahuje – mytí, regenerace, melírovací prášek – 30g, střih, foukaná nebo vodová on., styling ) 

14)Melírování vlasů Magma – alobal          366,-
(obsahuje mytí , regenerace, melír – 10g, střih, foukaná nebo vodová on., styling ) 

15)Vymývací  lázeň             315,-
(obsahuje – Blondor – 30g, mytí, regenerace ) 

16)Společenské účesy – krátké vlasy          266,-
(obsahuje na doma umyté vlasy -  pérka, vlásenky, kulma nebo žehlička, styling ) 

17)Společenské účesy – dlouhé vlasy         348,-
(obsahuje na doma umyté vlasy – pérka, vlásenky, kulma nebo žehlička, styling ) 

18)Pánský + dětský střih - JUNIOR          153,-
(obsahuje – mytí, střih, styling, foukaná ondulace přes prsty ) 

19)Pánský  střih – SENIOR            62,- 

20)Úprava vousů             31,- 

 

SPOTŘEBA  MATERIÁLU  NAD  ZÁKLADNÍ CENU BALÍČKU 

 

Barvení a tónování  -  CT, KP, ILL – 10g         31,- 

Melír – Blondor, Soft, Freelights + odbarvování vlasů – 10g      19,- 

Melír – Magma – 10g            47,- 

Vymývací  lázeň – 10g           18,- 

 

 

AKCE pro naše zákazníky Masáž hlavy- zdarma ke každému balíčku. 

          

Ceník je platný od 1. 10. 2019 

Ceny kalkulovala: Bc. Vendula Vítková 

Ceník schválil: ing. Josef Vavřinec – ředitel školy 

 

 


