
CENÍK SLUŽEB WELLNESS CENTRA  

Masáže 
jsou poskytovány:                                                                                                                                                
1. seniorům starším 65 let bydlícím na území MČ Praha 5                                                                                           
2. komukoli bez věkového omezení a omezení místa jeho bydliště - veřejnosX

Masáž  45 minut senioři z Prahy 5 180,-Kč

45 minut veřejnost 400,-Kč

Masáž lávovými kameny 45 minut senioři z Prahy 5 220,-Kč

45 minut veřejnost 600,-Kč

Masáž obličeje 60 minut senioři z Prahy 5 250,-Kč

60 minut veřejnost 650,-Kč

Pedikúra
1. je poskytována seniorům starším 65 let bydlícím na území MČ Praha 5 
2. komukoli bez věkového omezení a omezení místa jeho bydliště - veřejnosX

ve Wellness centru 170,-Kč

v domácnosI 170,-Kč

při hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení na území Hlavního města Prahy 170,-Kč

Pedikúra pro veřejnost 320,-Kč

Manikúra
1. je poskytována seniorům starším 65 let bydlícím na území MČ Praha 5 
2. komukoli bez věkového omezení a omezení místa jeho bydliště - veřejnosX

ve Wellness centru 100,-Kč

v domácnosI (provádí se pouze současně s pedikúrou, nelze objednat jako 
samostatný úkon)

100,-Kč

při hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení na území Hlavního města Prahy 
(provádí se pouze současně s pedikúrou, nelze objednat jako samostatný 
úkon)

100,-Kč

ParaQnový zábal na ruce (provádí se pouze ve Wellness centru) 80,-Kč

Manikúra pro veřejnost 200,-Kč

Koupání ve Wellness centru pro klienty pečovatelské služby CSOP Praha 5 



pro klienty, kteří mají uzavřenu smlouvu s pečovatelskou službou na úkon hygieny z toho 
důvodu, že hygienu nemohou provádět ve svém domácím prostředí

Pomoc při úkonech osobní hygieny ve speciální vaně s možnosS 
hydromasáže 

130,-Kč/hod

Pomoc při úkonech osobní hygieny v bezbariérové sprše 130,-Kč/hod

Koupání ve Wellness centru pro seniory starší 65 let z Prahy 5
bez uzavřené smlouvy s pečovatelskou službou na úkon hygieny

ve speciální vaně s možnosS hydromasáže koupel 45 minut 150,-Kč

v bezbariérové sprše koupel 30 minut 100,-Kč

Kadeřnictví pro seniory starší 65 let z Prahy 5
přednostní objednávání

MyS, foukání 200,- Kč

MyS, stříhání, foukání - pánské 220,- Kč

MyS, stříhání, foukání - dámské 260,- Kč

Střih strojkem 110,- Kč

Barvení 280,- Kč

Trvalá 280,- Kč

Melír

celá hlava 280,- Kč

polovina hlavy 140,- Kč

1 pramen melíru 50,- Kč

Vodová 200,- Kč

Trvalá ,myS,stříhání, foukání 540,- Kč

Barvení, myS, stříhání, foukání  540,- Kč

Stříhání vousů strojkem 40,- Kč

Stříhání ofiny 30,- Kč

Kadeřnictví pro veřejnost
při neobsazení kapacity kadeřnictví seniory staršími 65 let z Prahy 5

dámské

MyS, foukání - krátké vlasy 390,- Kč

MyS, foukání - dlouhé vlasy 520,- Kč



MyS, stříhání, foukání - vlasy délka po ramena 400,- Kč

MyS, stříhání, foukání - vlasy délka pod ramena 590,- Kč

Barva(Schwarzkopf), stříhání , foukání 840,-Kč

Barva (Schwarzkopf) krátké vlasy 400,- Kč

Barva (Schwarzkopf) dlouhé vlasy 650,- Kč

Melír - dlouhé vlasy, celá hlava 900,- Kč

Melír - dlouhé vlasy, polovina hlavy 600,- Kč

Trvalá, stříhání, foukání 840,- Kč

Vodová 300,- Kč

Stříhání ofiny 70,- Kč

pánské

MyS, stříhání, foukání 450,- Kč

Střih strojkem 190,- Kč

Vousy strojkem 40,- Kč

Stříhání ofiny 70,- Kč


