
 

 

BEAUTY PROCEDURY 
Resort Svatá Kateřina pracuje výhradně s francouzskou obličejovou kosmetikou 
THALGO a COMFORT ZONE. 
 
 
KOSMETICKÁ OŠETŘENÍ COMFORT ZONE  
Přípravky Comfort Zone neobsahují silikony, parabeny, minerální oleje, přídavná barviva, živočišné složky,  
sulfáty ani alkohol. 
(Kosmetické ošetření doporučujeme objednat předem na recepci) 
 
Remedy - 60 minut          
harmonie pro citlivou pleť a žilky        1 290 CZK 
Recover Touch - 60 minut          
vyživující antioxidační ošetření         1 150 CZK 
Sublime skin dvojitý peeling - 60 minut        
hloubkový peeling s AHA kyselinami        1 290 CZK 
Sublime skin - 90 minut 
aktivní lifting           1 990 CZK 
Active pureness - 60 minut 
ošetření pro mastnou a problematickou pleť, vhodné i pro muže                 1 150 CZK 
Hydramemory komplet - 60 minut    
pro dehydratovanou pleť         1 250 CZK 
Sublime skin eye patch mask 
oční maska s okamžitým efektem *Nelze objednat samostatně     290 CZK 

V čase trvání procedury je již zahrnuto 5 minut na přípravu na proceduru. 
• REMEDY 

Pokročilá profesionální péče pro hloubkovou výživu suché pokožky, redukci začervenání, podráždění a posílení. 
Ideální pro citlivou a suchou pleť, těhotné ženy, S.O.S. při popálení sluncem nebo jiném náhlém podráždění. 
 
• RECOVER TOUCH 
Kompletní ošetření přizpůsobené potřebám vaší pleti. Zahrnuje aromaterapeutický rituál proti stresu, relaxační 
masáž obličeje, dekoltu a šíje, aplikaci masky, závěrečné ošetření pleti. 
 
• SUBLIME SKIN HLOUBKOVÝ PEELING S AHA KYSELINAMI 
Kompletní ošetření přizpůsobené potřebám vaší pleti. Zahrnuje aromaterapeutický rituál proti stresu, relaxační 
masáž obličeje, dekoltu a šíje, aplikaci masky, závěrečné ošetření pleti. Chrono-Reverser ošetření hloubkový 
peeling obnovuje strukturu pokožky, vyhlazuje nerovnosti a sjednocuje barvu pleti. 
 
• SUBLIME SKIN AKTIVNÍ LIFTING 
Omlazující, vyplňující a liftingové ošetření pro obličej a krk. Jeho specifické působení a účinnost jsou dosaženy 
inovativní dvoufázovou slupující maskou. Ošetření přináší okamžitý lifting, vyplnění a zpevnění tváře. Vyživuje, 
rozjasňuje a sjednocuje. Redukuje hluboké vrásky. Vhodné pro všechny typy pleti. 
 

• ACTIVE PURENESS 
Citlivé kosmetické ošetření, které hloubkově čistí, stahuje póry a harmonizuje mastnou pleť se zánětlivými problémy 
akné a tmavých teček. Ošetření zahrnuje matující jílovou zelenou masku. 
 

• HYDRAMEMORY KOMPLET 
Hloubkově hydratační a anti-oxidační ošetření obličeje, krku a dekoltu. Zanechává pleť hydratovanou, hedvábnou  
a přináší vzhled pevné, vyživené a rozzářené pleti. Doporučeno pro extrémně dehydratovanou pleť po celý rok, 
obzvláště v teplém období nebo při přípravě na opalování. 
 
• OČNÍ OŠETŘENÍ - SUBLIME SKIN EYE PATCH MASK *možné objednat pouze k ošetření, ne samostatně 
Oční maska s okamžitým efektem! Inovativní korekční hydrogelová maska na oči s peptidy pro okamžité osvěžení, 
omlazení a výživu očního okolí. Obsahuje složky bez silikonů, parfemace, z 96% přírodních složek. 

 
 



 

 

KOSMETICKÁ OŠETŘENÍ THALGO  
(Kosmetické ošetření doporučujeme objednat předem na recepci) 
 
Francouzská pěstící kosmetika THALGO z mořských řas a minerálů již 40 let přináší bohatství  
a výjimečný potenciál moře ve formě profesionálních ošetření, zkrášlujících přípravků a potravinových doplňků 
pro krásu a dobrý pocit každého člověka. Moře je ohromnou zásobárnou života, která obsahuje přes 500 000 
vodních druhů a 25 000 mořských řas, ze kterých je nyní využíváno méně než 30 druhů. Moře a oceány pokrývají 
tři čtvrtiny povrchu země. Všudypřítomná voda je původem života na této planetě. Věří se, že první žijící buňka 
vznikla v oceánu před zhruba třemi biliony let ve formě jednobuněčné modré řasy, která potom vydláždila cestu 
vývoji života. Řasy mají obrovský ekologický význam, protože produkují okolo jedné třetiny kyslíku, který 
dýcháme. Mořská voda má úžasnou podobnost se složením našeho těla.  
 

Základní ošetření THALGO - 45 minut     
hydratační, čistící, vyživující         1 490 CZK 
rozjasňující            1 590 CZK 
 

Intenzivní ošetření s maskou THALGO - 60 minut     
hydratační, čistící, vyživující         1 890 CZK 
 

Ošetření proti vráskám - 75 minut     
Hyaluronový rituál, Silicium rituál        2690 CZK 
  

Hyaluronový oční rituál - 25 minut *nelze objednat samostatně)    1490 CZK 
                                                                                                                  

Ošetření pro muže    
Pánský rituál - 60 min                                                        1890 CZK 
Čistící rituál - 45 min                                                                               1490 CZK 

V čase trvání procedury je již zahrnuto 5 minut na přípravu na proceduru. 

 
Základní ošetření (45 min) 
 

• ROZJASŇUJÍCÍ 
Ošetření rozjasní a dodá barvu vaší pleti. Výtažky mořských řas aktivují přirozenou očistu pleti. Mořská voda obsažena  
v krémech a péči Thalgo obnovuje hladinu minerálů. Speciální oční maska aplikovaná během tohoto ošetření vyhladí 
vrásky okolo očí a zbaví vás jemných otoků. 
 

• HYDRATAČNÍ 
Ošetření obnovuje přirozenou hydrataci pokožky, pomáhá proti suché pleti i při jejím pnutí. Zahrnuje odličovací rituál 
včetně peelingu mořskými krystaly, relaxační masáž, aplikaci hydratační krémové masky, aplikaci hydratačního i očního 
krému. 
 

• ČISTÍCÍ 
Ošetření vhodné pro smíšenou, mastnou a problematickou pleť. Obnovuje její rovnováhu, pomáhá při zanícení, 
očišťuje póry. Zahrnuje odličovací rituál včetně peelingu mořskými krystaly, relaxační masáž, aplikaci hluboce čistící 
masky s jílem, aplikaci pleťového i očního krému. 
 

• VYŽIVUJÍCÍ 
Ošetření je vhodné pro suchou a citlivou pleť, která trpí nedostatkem esenciálních mastných kyselin a je oslabena 
lipidová fáze ochranného filmu. Dochází k intenzivnímu vyživení, hydrataci a zklidnění pleti. Speciální Cold Cream 
Marine je kompletní péčí obsahující olej z mořských řas, přinášející regeneraci a zklidnění pleti. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Intenzivní ošetření s maskou dle typu pleti (60 min) 
 

• HYDRATAČNÍ 
Ošetření vhodné pro dehydratovanou pleť, odstraňuje pocit pnutí i suchá místa. Zahrnuje odličovací rituál včetně 
peelingu mořskými krystaly, aplikaci koncentrátu pro absolutní hydrataci, relaxační masáž, aplikaci hydratační masky 
“mořská infúze” s jemným termo efektem, aplikaci hydratačního i očního krému. 
 

• ČISTÍCÍ 
Ošetření vhodné pro smíšenou, mastnou a problematickou pleť, která touží po zklidnění, jemné očistě a harmonizaci. 
Zahrnuje odličovací rituál včetně peelingu mořskými krystaly, aplikaci Thalgodermyl koncentrátu, relaxační masáž, 
aplikaci hydratační masky “mořská infúze” s jemným termo efektem, aplikaci pleťové emulze i očního krému. 
 

• VYŽIVUJÍCÍ 
Ošetření je vhodné pro suchou a citlivou pleť, která trpí nedostatkem esenciálních mastných kyselin a je oslabena 
lipidová fáze ochranného filmu. Přináší hlubokou výživu i regeneraci pleti. Zahrnuje odličovací rituál včetně peelingu 
mořskými krystaly, aplikaci Algomega extraktu, relaxační masáž, aplikaci hydratační masky “mořská infúze” s jemným 
termo efektem, aplikaci pleťového i očního krému. 
 
 

Ošetření proti vráskám (75 min) 
 

• HYALURONOVÝ RITUÁL 
Ošetření, které se soustředí na hlubší a výraznější vrásky, je vhodné od 35. roku. Účinná látka, kyselina hyaluronová 
společně s Matrixylem, který podporuje tvorbu kolagenu vyplňují a vyhlazují vrásky. Pleť je hladší, pevnější a rozzářená. 
Zahrnuje odličovací rituál včetně abrazivního krému s mikro krystaly, aplikaci hyaluronového vyplňovače, speciální 
Dermastim masáž, aplikaci hyaluronových proužků a gelové masky, aplikaci pleťového krému obsahující vitamín C  
a Selen a oční krém 
 

• SILICIUM RITUÁL 
Revoluční ošetření pro ženy, které trápí hlubokými vráskami i ztrátou elasticity pleti, uvolnění kontur obličeje. Zahrnuje 
odličovací rituál včetně abrazivního krému s mikro krystaly, aplikaci Silicium extraktu podporujícího tvarování kontur, 
aplikaci hyaluronového vyplňovače, speciální Dermastim masáž, aplikaci dvojité masky, kolagenové s mořským sérem  
a kryomodelační masky pro zpevnění, aplikaci pleťového krému obsahující vitamín C a Selen a oční krém 
 
 

Oční ošetření proti vráskám (30 min) 
 

• HYALURONOVÝ OČNÍ RITUÁL 
Ošetření pro jemné vrásky kolem očí, proti otokům a tmavým kruhům v očním okolí. Dochází ke zlepšení cirkulace 
krve, hydrataci očního okolí a stimulaci vlastní produkce kyseliny hyaluronové. 
 
 

Terapie pro muže 
 

• ČISTÍCÍ RITUÁL 45 MIN 
Pleť muže je obecně mastnější a více trpí vlivem každodenního holení. Toto „hitech" profesionální ošetření pro všechny 
typy pleti je založeno na relaxační masáži a aplikaci čistící masky, která obnovuje krásu, zdraví a čistotu pleti. Pleť znovu 
získá svoji sílu, vyrovnanost a je chráněna před každodenními agresivními vlivy. Zpomalí se její stárnutí. 
 

• PÁNSKÝ RITUÁL 60 MIN 
Ošetření vhodné pro pleť namáhanou denním holením nebo vystavenou extrémním vlivům prostředí. Zahrnuje 
odličovací rituál včetně peelingu mořskými krystaly, aplikaci extraktu z Modré řasy speciálně pro mužskou pleť, 
relaxační masáž, aplikaci hydratační masky “mořská infúze” s jemným termo efektem, aplikaci pleťového i očního 
krému. 
 

 
 
 



 

 

 
OSTATNÍ KOSMETICKÁ OŠETŘENÍ 
(Kosmetické ošetření doporučujeme objednat předem na recepci) 
Lze objednat pouze k vybranému kosmetickému ošetření, není možné objednat samostatně! 
 

BARVENÍ 
Obočí            100 CZK 
Řasy            170 CZK 
 

DEPILACE 
Lýtka            300 CZK 
Nohy (celé)           450 CZK 
Ruce            200 CZK 
Horní ret           100 CZK 
Obočí                 50 CZK 

 
 

MANIKÚRA A PEDIKÚRA 
(Manikúru a pedikúru doporučujeme objednat předem na recepci.) 

 
Užijte si exkluzivní manikúru a pedikúru ORLY. 

 
PEDIKÚRA   
(V čase trvání procedury je již zahrnuto 5 minut na přípravu před ošetřením.) 
 

Luxusní pedikúra ORLY - 60 minut        690 CZK 
• analýza nehtu, úprava chodidel, kutikuly a nehtu, lázeň, peeling, pečující maska, zábal v  

termálních návlecích, masáž, vyživující péče, lakování 
 

Pedikúra standard s lakováním - 60 minut       520 CZK 
• lázeň, ošetření chodidel a nehtů, masáž chodidel, vyživující péče, lakování 

 

Pedikúra standard bez lakování - 60 minut      490 CZK 
• lázeň, ošetření chodidel a nehtů, masáž chodidel, vyživující péče 

 

Pedikúra Gel fix- 60 minut         890 CZK 

Příplatek za speciální lak            50 CZK 

 
MANIKÚRA   
(V čase trvání procedury je již zahrnuto 5 minut na přípravu před ošetřením.) 
 

Luxusní manikúra ORLY - 60 minut        690 CZK 
• analýza nehtu, úprava kutikuly a nehtu, lázeň, peeling, pečující maska, zábal v termálních návlecích,  

masáž, vyživující péče, lakování 
 

Manikúra ORLY základní - 30 minut       390 CZK 
• analýza nehtu, úprava kutikuly a nehtu, pečující maska, vyživující péče, lakování 

 

P- Shine- 30 min           370 CZK 
 

Manikúra Gel fix - 60 min         890 CZK 

Příplatek za speciální lak            50 CZK 

*Pro kvalitní výsledek lakování doporučujeme relaxovat 10 – 20 minut v relaxační zóně v salonu Dalila. 


