
 

 

 
 Adresa:  Nerudova 768, Jirkov 431 11 

 
 Sestra:  Kubešová Hana 

                                                         
 Kontakt:  

 Telefon: +420 724 680 039 lékař 
               +420 605 909 454 sestra 

              +420 728 479 045 sestra 

 E-mail: j.kreisslova@seznam.cz 

 Web: www.dermatoestetika.cz 
   

 Ordinační hodiny: orientační, dle objednání 
 

 LÉKAŘ: 

PO 16,00-18,30 

ÚT 16,00-18,30 

ST 13,00-15,30 

ČT 12,00-15,30 

PÁ 09,00-13,00 

 
          

 SESTRY: dle telefonické domluvy /manuální a přístrojové 
lymfodrenáže, rázová vlna, depilace/ 

   
 
 

 

   

           salon   

DERMATOESTETIKY 
 

MUDr. Jana Kreisslová 
odborný dermatovenerolog 

Nabídka: estetické zákroky nehrazené pojišťovnou 
Ceník platný od 1.6. 2015 

 
- první vyšetření, poradenství     350,- Kč 
- kontrolní vyšetření, konzultace     150,- Kč 
- vyšetření pigmentových projevů na kůži dermatoskopicky  270,- Kč 
- odstranění nežádoucích útvarů na kůži /1 - 3/   170,- Kč 

- každé další tři      120,- Kč 
- léčba biostimulačním laserem /1 sezení/    60 - 100,- Kč 
- čištění pleti + laser (dle rozsahu)      300 - 500,- Kč 
- manuální lymfodrenáže /45 - 50min /    500,- Kč 
- přístrojové lymfodrenáže /45-50 min/ 

- jednotlivě (studenti, důchodci se slevou)   250,- Kč 
- serie 10x  (studenti, důchodci se slevou)         2 300,- Kč 

- chemický peeling      500 - 700,- Kč 
- aplikace kožních implantátů - výplní                     

- odstranění vrásek, výplně propadlých tváří, pokleslých koutků, 
výplně rtů, vrásek kolem rtů /dle rozsahu /   3–10 000,- Kč 

- aplikace botulotoxinu 
- vyhlazování vrásek, nadměrné pocení   3–10 000,- Kč 

- plazmalifting /1 sezení/       3 000,- Kč 
- rázová vlna /celulitida, zeštíhlení, zpevnění kůže, strie/ 

- jednotlivá sezení      od 700,- Kč 
- zvýhodněné série /6x/      od 3 500,- Kč 

- mezoterapie /regenerace a omlazení aplikací „multikoktejlů“ do kůže/ 
- dle lokality      900-3 500,- Kč 



 

 

IPL  ANTHELIA 
= přístroj sloužící k epilaci, odstranění pigmentací, rozšířených 

žilek, fotoomlazení 

  

CENÍK EPILACÍ                                              

OBLAST Kč 

Horní ret 750,- 

Horní ret + dolní ret 1000,- 

Brada  900 – 1100,- 

Brada + krk  2500,- 

Brada + tváře 2500,- 

Mezi obočím 500,- 

Podpaží 1500,- 

Okolí bradavek 1000,- 

Třísla  1500,- 

Intimní partie 2500,- 

Třísla + intimní partie  4000 – 5000,- 

Břicho  1600 – 3200,- 

Hýždě  1600 – 4000,- 

Hřbet ruky  1300 – 2000,- 

Horní končetiny  

/ předloktí / 

2800 – 4100,- 

/ 2500 / 
Hrudník 2600 – 5300,- 

Hrudník + břicho 3200 – 7000,- 

Záda + ramena 5200 – 8000,- 

Lýtka 3500 – 6500,- 

Stehna 6500,- 

Dolní končetiny 9800,- 

 Ceny epilací jsou orientační, závisí na množství a rozsahu 

ochlupení a na množství šotů.  

 Při epilaci více míst na těle se cena za jednotlivé epilace snižuje. 

 Před každým ošetřením se cena dohodne předem. 

 Průměrný počet sezení je 3-8. Ceny jsou za jedno sezení. 

 Interval mezi sezeními: 

- Obličej po 4 týdnech 

- Tělo po 6 – 12 týdnech 

!!! Mezi sezeními se chloupky mohou pouze holit, v obličeji stříhat, 

netrhat !!! 

 

DALŠÍ ZÁKROKY IPL 
 FOTOREJUVENACE = fotoomlazení 

 ODSTRANĚNÍ PIGMENTOVÝCH SKVRN 

 ODSTRANĚNÍ ŽILEK 

 OŠETŘENÍ A ODSTRANĚNÍ JIZEV 

 AKNÉ 

 PREVENCE A ODSTRANĚNÍ STRIÍ 

 

OBLAST Kč 

Celý obličej 2200 – 2600,- 

Krk 1600,- 

Krk a dekolt 2400 – 2800,- 

Obličej, krk a dekolt 3800 – 4200,- 

Část obličeje 800 – 1400,- 

Pokožka rukou 1900,- 

 

Doporučený počet sezení 2 – 4, po 4 týdnech, opakování po 3 – 6 

měsících. 
 


