
Služba – ve spojení s prodloužením
vlasů/zahuštěním vlasů/posunem spojů*

(popř. pro klientky, které od nás mají prodloužení vlasů, a přejí si
realizovat i koloristické služby v čase mezi korekcemi spojů)

Krátké
vlasy

Středně
dlouhé
vlasy

Dlouhé
vlasy

Pozn.

Barvení/přeliv + foukaná + základní styling 1.590 Kč 1.790 Kč 1.990 Kč U hustých vlasů se cena zvyšuje o 10 %.

Zesvětlení vlasového odrostu (celoplošné odbarvení) + tónování 
odrostu a délek přeliv/barva

2.350 Kč 2.550 Kč 2.750 Kč U hustých vlasů se cena zvyšuje o 10 %.

Mikromelír + foukaná + základní styling 2.250 Kč 2.550 Kč 2.950 Kč U hustých vlasů se cena zvyšuje o 20 %.

Mikromelír + přeliv/barvení + foukaná + základní styling 2.650 Kč 3.050 Kč 3.450 Kč U hustých vlasů se cena zvyšuje o 20 %.

Mytí (čisticím šamponem PHI, nebo univerzálním šamponem) + 
foukaná + regenerace vlasů

350 Kč 350 Kč 400 Kč

Čištění vlasů – Malibu C (před barvením) 500 Kč 650 Kč 800 Kč

Náročnější barvení (balayage) + foukaná + zák. styling 1.210 Kč/h 1.210 Kč/h 1.210 Kč/h Cena cca 2.600 Kč až 10.000 Kč.

„Stahování“/zesvětlení barvy 1.210 Kč/h 1.210 Kč/h 1.210 Kč/h

Olaplex – každá aplikace (15 ml) 470 Kč 470 Kč 470 Kč

Olaplex Treatment (léčebná kůra) 1.400 Kč 1.550 Kč 1.900 Kč

Antidot Pro – každá aplikace 250 Kč 250 Kč 250 Kč

Náročný rozčes zacuchaných vlasů (dreadů apod.) 1.210 Kč/h 1.210 Kč/h 1.210 Kč/h

Služba – prováděná bez prodloužení
vlasů/zahuštění vlasů/posunu spojů*

Krátké
vlasy

Středně
dlouhé
vlasy

Dlouhé
vlasy

Pozn.

Barvení/přeliv + foukaná + základní styling 1.800 Kč 1.990 Kč 2.290 Kč U hustých vlasů se cena zvyšuje o 10 %.

Zesvětlení vlasového odrostu (celoplošné odbarvení) + tónování 
odrostu a délek přeliv/barva

2.450 Kč 2.650 Kč 2.950 Kč U hustých vlasů se cena zvyšuje o 10 %.

Mikromelír + foukaná + základní styling 2.400 Kč 2.950 Kč 3.600 Kč U hustých vlasů se cena zvyšuje o 20 %.

Mikromelír + přeliv/barvení + foukaná + základní styling 2.900 Kč 3.450 Kč 4.100 Kč U hustých vlasů se cena zvyšuje o 20 %.

Čištění vlasů – Malibu C (před barvením) 500 Kč 650 Kč 800 Kč

Náročnější barvení (balayage) + foukaná + zák. styling 1.210 Kč/h 1.210 Kč/h 1.210 Kč/h Cena cca 3.200 – 12.000 Kč.

Stahování barvy 1.210 Kč/h 1.210 Kč/h 1.210 Kč/h

Mytí + foukaná + regenerace vlasů + základní styling 550 Kč 650 Kč 850 Kč

Pánský střih + mytí a masáž hlavy + regenerace + základní styling 950 Kč 950 Kč 950 Kč

Pánský střih „na sucho“ 590 Kč 590 Kč 590 Kč

Dámský střih + mytí a masáž hlavy + regenerace + základní 
styling

1.790 Kč 1.890 Kč 1.990 Kč

Zastřižení konečků „na sucho“ 390 Kč 390 Kč 390 Kč

Střih vlasů pro darování v podlimitní délce (tj. kratších než 40 cm) 500 Kč 500 Kč 500 Kč

Vlásenkářské služby – paruky, tupé, pásky* Krátké
vlasy

Středně
dlouhé
vlasy

Dlouhé
vlasy Pozn.

Mytí a regenerace vlasové náhrady 1.600 Kč 1.750 Kč 1.800 Kč

Barvení odrostů/vyrovnávací přeliv, mytí a regenerace 2.600 Kč 2.750 Kč 2.990 Kč

Poutkování vlasů (bez ceny použitých vlasů) 1.210 Kč/h Darované vlasy neúčtujeme!

Výroba pásků z vlastních vlasů 7.000 Kč/sadu Nutné provést korekci podle délky vlasů! Sada 
se skládá např. ze 100 g vlasů v délce cca 50 
cm, 70 g vlasů v délce cca 30 cm apod...

Pramínkování surového copu 15 Kč/pramen, minimálně  však 500 Kč Minimální sazba: 500 Kč.

*Nová služba: „garance specialisty“. Pokud klientka/objednávající žádá, aby objednané služby byly realizovány výhradně zvoleným specialistou, v případě akceptace požadavku vlasovým
studiem (tzv. garance provedení služby zvoleným specialistou) bude klientce/objednávajícímu k celkové ceně zboží a služeb připočten fixní příplatek ve výši 3.000 Kč, a to opakovaně.
Fixní příplatek vlasové studio neuplatňuje v případě, kdy objednávající pouze preferuje, aby byly objednané úkony prováděny preferovaným specialistou, nebo více specialisty, tzn. bez
garance zvoleného specialisty ze strany vlasového studia.

Pozn.: pokud klientka nevyužije některou ze služeb, která jí byla rezervována, a nedá o tomto vědět nejméně 24 h před plánovanou návštěvou salonu, pak podle veřejných Obchodních
podmínek salonu Dlouhovláska může být klientce účtován stornopoplatek ve výši 90 procent z ceny objednaných a nerealizovaných úkonů a služeb, které se klientka rozhodla nevyužít.
Např.: cena „jen“ odejmutí pramenů na místo objednaného posunu spojů je 27 Kč/pramen; popř. je úkon zpoplatněn fixní sazbou dle tohoto ceníku.

Více – viz veřejné obchodní podmínky vlasového studia, které najdete na adrese: www.dlouhovlaska.cz.              



Vlásenkářské služby – do počtu 50 pramenů* Metoda
rings

Metoda
keratin Pozn.

Kadeřník specialista/expert  - korekce (posunu) pramenů, 
odejmutí pramenů, aplikace pramenů.

1.750 Kč 1.750 Kč Minimální fixní sazba: 1.750 Kč – týká se korekce (posunu) 
pramenů, odejmutí pramenů, aplikace pramenů.

Kadeřník junior - korekce (posunu) pramenů, odejmutí pramenů,
aplikace pramenů.

1.500 Kč 1.500 Kč Minimální fixní sazba: 1.500 Kč – týká se korekce (posunu) 
pramenů, odejmutí pramenů, aplikace pramenů.

Vlásenkářské služby – od 51 do 90 pramenů* Metoda
rings

Metoda
keratin Pozn.

Kadeřník specialista/expert  - posun pramenů 30 Kč 
za spoj +
příplatek

300 Kč

30 Kč 
za spoj +
příplatek

300 Kč

K ceně posunu pramenů ve výši 30 Kč/pramen je účtován fixní 
příplatek ve výši 300 Kč. Při standardní náročnosti rozčesání.

Kadeřník junior  - posun pramenů 30 Kč 
za spoj

30 Kč 
za spoj

Při standardní náročnosti rozčesání.

Vlásenkářské služby – od počtu 91 pramenů* Metoda
rings

Metoda
keratin Pozn.

Kadeřník specialista  - posun pramenů 30 Kč za spoj,
min. 3.000 Kč

30 Kč za
spoj, min.
3.000 Kč

Minimálně však 3.000 Kč. Při standardní náročnosti rozčesání.

Další vlásenkářské služby*
Metoda

rings
Metoda
keratin Pozn.

Odejmutí pramenů + standardní rozčes 15 Kč 
za spoj,

minimálně
1.750 Kč

15 Kč 
za spoj,

minimálně
1.750 Kč

Při standardní náročnosti rozčesání. Minimální sazba: 1.750 Kč.

Aplikace pramenů (vč. kontroly spojů a opravy zakončení 
pramenů) – prameny byly odejmuty ve studiu

15 Kč 
za spoj,

minimálně
1.750 Kč

15 Kč 
za spoj,

minimálně
1.750 Kč

Minimální sazba: 1.750 Kč. Klientka má vlasy od nás, aplikované 
prameny byly odejmuté v našem studiu.

Aplikace pramenů (vč. kontroly spojů a opravy zakončení 
pramenů) – prameny nebyly odejmuty ve studiu

30 Kč 
za spoj,

minimálně
1.750 Kč

30 Kč 
za spoj,

minimálně
1.750 Kč

Minimální sazba: 1.750 Kč. Prameny nebyly odejmuté v našem 
studiu.

Prvotní aplikace pramenů zakoupených v našem salonu 30 Kč/pramen Cena aplikace pramene u nové skladby – prodloužení, nebo 
zahuštění vlasů.

Aplikace pásků 70 Kč/sandwich Sandwich, pokud není potřeba na páscích obnovit adhezivní vrstvu.

Aplikace pásků 120 Kč/sandwich Sandwich, pokud je potřeba na páscích obnovit adhezivní vrstvu.

Odejmutí pásků 80 Kč/sandwich Sandwich + účtujeme zvlášť mytí vlasů.

Posun pásků 140 Kč/sandwich Sandwich + účtujeme zvlášť mytí vlasů.

Ceník vlasového studia Změnaklepšímu® od Dlouhovlásky®, adresa: Novotného 1273/2, Praha – Hlubočepy, které provozuje: Ing. Petr Štál, Ph.D. (IČ: 02316293, DIČ: CZ8208312024).

Aktualizace: 27. 7. 2022                                     Platné od: 1.8.2022           

*Nová služba: „garance specialisty“. Pokud klientka/objednávající žádá, aby objednané služby byly realizovány výhradně zvoleným specialistou, v případě akceptace požadavku vlasovým
studiem (tzv. garance provedení služby zvoleným specialistou) bude klientce/objednávajícímu k celkové ceně zboží a služeb připočten fixní příplatek ve výši 3.000 Kč, a to opakovaně.
Fixní příplatek vlasové studio neuplatňuje v případě, kdy objednávající pouze preferuje, aby byly objednané úkony prováděny preferovaným specialistou, nebo více specialisty, tzn. bez
garance zvoleného specialisty ze strany vlasového studia.

Pozn.: pokud klientka nevyužije některou ze služeb, která jí byla rezervována, a nedá o tomto vědět nejméně 24 h před plánovanou návštěvou salonu, pak podle veřejných Obchodních
podmínek salonu Dlouhovláska může být klientce účtován stornopoplatek ve výši 90 procent z ceny objednaných a nerealizovaných úkonů a služeb, které se klientka rozhodla nevyužít.
Např.: cena „jen“ odejmutí pramenů na místo objednaného posunu spojů je 27 Kč/pramen; popř. je úkon zpoplatněn fixní sazbou dle tohoto ceníku.

Více – viz veřejné obchodní podmínky vlasového studia, které najdete na adrese: www.dlouhovlaska.cz.        


