
 

 

 

 
Kosmetický přístroj - RADIO4 KVADRIPOLÁRNÍ radiofrekvence. 

Nejmodernější kosmetický přístroj na: odstranění vrásek, vypnutí ochablé pokožky, redukci celulitidy.  

Podstatou této metody je:  Energie vytvořená radiofrekvencí se mění v hloubce podkoží na teplo.  

Teplo způsobuje stažení kolagenových vláken, čímž dojde k výraznému vypnutí pokožky. Zároveň dochází 

 ke zvýšené tvorbě kolagenu a elastinu. Vlivem tepla dochází i ke zrychlení metabolizace v tukových 

buňkách - tukové buňky se zmenšují, a tím se zmenšují i rozměry tukových polštářků. Unikátností tohoto přístroje 

je koncentrace tepla v hloubce až 3 cm. Výsledky jsou viditelné ihned po prvním ošetření!  

Ošetřované oblasti obličeje:  - Oblast rtů a nosu, brada, tváře, oblast očního okolí, čelo, krk. dekolt.  

Ošetřované oblasti těla:  - břicho, hýždě, stehna. 

Výsledky ošetření před a po 

                                                               

 

 
Doporučujeme 4-6 ošetření 1x za týden dle věku a stavu pleti či lokality.  

Před ošetřením je potřeba vyplnit dotazník. 

 

Simone MAHLER je selektivní profesionální dermo-kosmetická značka,  

jejíž odbornost je postavená na dokonalém pojením efektivity produktů a ošetření 

(viditelné výsledky), bezpečného používání (tolerance pokožky) a potěšením 

z kosmetiky (vůně, kvalitní textura) ve světě exkluzivní estetiky (instituty krásy, 

medicínská centra spa). 

                    

Motto:   „Pro nás ženy je krása velmi důležitá. Všechno souvisí se vším  

             a stav naší pleti  je odrazem toho, co se děje uvnitř nás.“  

 

  



 

 

Ošetření  pomocí radiofrekvence RADIO4 
Inovace, bezpečnost, univerzálnost a efektivnost v boji s ochablou pokožkou, vráskami a celulitidou. 

Redukuje vrásky; odbourává celulitidu, dodává pokožce tón a elasticitu, zlepšuje kontury obličeje, zpomaluje 

proces stárnutí 

 

Obličej + následné ošetření  

1x  šetření v délce 30 min.     400,-  

4x ošetření                                       1.400,- 

 

Obličej, krk a dekolt + následné ošetření 

1x  šetření v délce 40 min.     600,-  

4x ošetření                                        2.100,- 

 

Břicho a boky + následné ošetření 

1x  šetření v délce 30 min.     400,-  

4x ošetření                                           1.400,- 

 

Stehna a hýždě + následné ošetření 

1x  šetření v délce 40 min.     600,-  

4x ošetření                                          2.100,- 

 

 

 

  

       

   

 

Mobil: +420 777 100 112 

IČO: 873 30 873 

 

Ceník platný od 1. 2. 2018  

                    Pavlína Grocholová 



Kompletní kosmetické ošetření 

zahrnuje: povrchové očištění pleti a dekoltu, peeling, masáž,    850,-  / 60 min 

jahodová maska na rozjasnění pleti, sérum SOS, hydratační krém + masáž rukou    

       

 

Kosmetické ošetření + ošetření přístrojem RADIO4  

Obličej -        900,- / 60 min 

povrchové očištění pleti, přístrojové ošetření, zklidňující maska, sérum SOS, 

hydratační krém    

Obličej, krk a dekolt -                      1.100,- /  70 min   

povrchové očištění pleti, přístrojové ošetření, zklidňující maska, sérum SOS, 

hydratační krém 

 

Doplňkové ošetření:  

úprava a barvení obočí (cena při kosmetickém ošetření )        100,- 

úprava a barvení obočí (samostatně)            

            180,-  

Řasy Best – Lashes - Exkluzivní ultra tenké řasy 3D 

Aplikace nových řas  - nové kompletní řasy        1.500,- 

Doplnění řas             600,- 

 

Exkluzivní norkové řasy 

Aplikace nových řas  - nové kompletní řasy        1.000,- 

Doplnění řas             500,- 

 

Ošetření pleti  francouzskou dermo-kosmetikou Simone MAHLER 


