AQUATHERM TEAPIA KOJĄCA DLA SKÓRY WRAŻLIWEJ
Zabieg wykorzystujący kojące działanie wody termalnej z najzdrowszych źródeł Salies-de-Bearn wprost z
Pirenejów francuskich. Terapia dzięki bogactwu soli mineralnych oraz oligoelementów przywraca
równowagę metabolizmu naskórka zapewniając natychmiastowe ukojenie i wzmocnienie wrażliwej skóry.
Czas trwania: 75 minut
Wskazana dla cer:
-przemęczonych
-wrażliwych
-alergicznych
- atopowych
-suchych
-z trądzikiem różowatym
-kobiety karmiące
-kobiety w ciąży
Sprzedaż detaliczna:
-Skoncentrowana woda termalna 100ml- 52zł
-Żel oczyszczający dla skóry wrażliwej 250ml- 98zł
-Delikatne mleczko oczyszczające dla skóry wrażliwej 250ml- 100zł
-S.O.S. łagodzące serum na zaczerwienienia 30ml- 128zł

Cena zabiegu: 180 PLN

CORRECTIVE TERAPIA BOTOX LIKE
Zaawansowana terapia botox-like stanowiąca alternatywę dla efektów medycyny estetycznej. Bogactwo
stymulujących peptydów, zapobiegających skurczom mięśni neuro-peptydom, substancji wypełniających
oraz głęboko nawilżającego kwasu hialuronowego zapewnia natychmiastową poprawę o walu twarzy,
skutecznego korygowania mimicznych oraz głębokich zmarszczek oraz wyraźne zwiększenie elastyczności.
Czas trwania: 75 minut
Wskazana dla cer:
-40, 45+
-które chcą opóźnić oznaki starzenia
-mieszanych, tłustych, suchych, normalnych
-które chcą poprawić kondycję skóry
Sprzedaż detaliczna:
-Krem skutecznie wygładzający zmarszczki mimiczne 50ml-243zł
-Skoncentrowane serum wygładzające o działaniu anti- ageing 30ml- 210zł
-Wygładzający krem na okolice oka 20ml- 145zł
-Żel wygładzający zmarszczki mimiczne w okolicach ust 15ml- 112zł

Cena zabiegu: 300 PLN

ETERNAL KOMÓRKI MACIERZYSTE W TERAPII ANTI- AGEING
Intensywna terapia anti-ageing zainspirowana najnowszymi badaniami inżynierii genetycznej.
Dostarczane za pomocą nanotechnologii komórki macierzyste ekologicznie czystej jabłoni odmiany
Uttwiler Spatlauber zapewniają natychmiastową odnowę, energetyzację i regenerację uszkodzonych
komórek skóry. Tajemnica długowieczności zawarta w tych unikalnych fito-komórkach stymuluje pełną i
trwałą obronę przed czynnikami zewnętrznymi sprawiając , że skóra pozostaje młoda na dłużej.
Czas trwania: 75minut
Wskazania dla cer:
-25+, 35+
-u których widać pierwsze oznaki starzenia
-mocno odwodnionych
-po diecie
-młode mamy karmiące
Sprzedaż detaliczna:
-Regenerujące serum do ciała 200ml- 155zł
-Krem pod oczy 15ml- 155zł
-Krem z komórkami macierzystymi 50ml- 229zł
-Serum z komórkami macierzystymi 30ml- 219zł

Cena zabiegu: 280 PLN

SKEYNDOR MEN
Specjalnie wyselekcjonowane substancje aktywne optymalnie nawilżają, likwidując szorstkość i
niepożądane ściągnięcie skóry a także przyspieszają proces gojenia skóry, wzmacniając jej funkcje ochronne.
Produkty linii SKEYNDOR MEN, opracowane zostały na bazie kompozycji składników o
udowodnionym naukowo działaniu, wygładzającym, nawilżającym i wzmacniającym.
Czas trwania: 60 minut
Sprzedaż detaliczna:
-Emulsja nawilżająco- matująca 50ml- 86zł
-Serum przeciwzmarszczkowe 30ml- 152zł
-Detoksykujący żel do mycia twarzy 150ml- 70zł
-Żel do golenia 150ml- 54zł
-Łagodząca emulsja po goleniu 100ml- 85zł

Cena zabiegu: 200 PLN

GLOBAL LIFT
Nowy sposób zrozumienia istoty liftingujących zabiegów kosmetycznych. To nowa, globalna strategia
anty-age, osiągająca efekt pełnego liftingu, przywracająca prawidłowy kształt owalu twarzy oraz
poprawiająca strukturę tkanki podskórnej bez użycia skalpela. Program adresowany jest do białek –
progerin, które decydują o tempie starzenia się komórek. Stężenie tego białka w jądrze komórkowym
pozwala obliczyć biologiczny wiek komórek.
Czas trwania: 75 minut
Wskazana dla cer:
-45, 50+
-Pań które boją się operacji plastycznych
-Panie wcześniej ostrzykiwane botoksem

Sprzedaż detaliczna:
-Krem na twarz dla cer suchych/ normalnych/ mieszanych 50ml- 274zł
-Krem pod oczy 15ml- 162zł

Cena zabiegu: 350 PLN

Posiadamy w sprzedaży detalicznej produkty z linii odżywczej:

Aksamitne mleczko oczyszczające do codziennej pielęgnacji skóry. Zawartość
naturalnych substancji przeciwutleniających wspomaga działanie przeciwstarzeniowe. Skóra pozostaje gładka i
miękka w dotyku, doskonale przygotowana do dalszych zabiegów pielęgnacyjnych.
Cena 155zł

Pielęgnujący tonik o silnym działaniu ujędrniającym, nawilżającym i kojącym.
Zawartość aminokwasów, białek i węglowodanów pochodzenia roślinnego skutecznie wygładza i odżywia
skórę pozostawiając ją aksamitnie gładką.
Cena 107zł

Nocna kuracja odżywczo-ujędrniająca. Synergiczna kombinacja
aminokwasów, oligoelementów i witamin, zapewnia głęboką rewitalizację skóry, pozostawiając ją
odżywioną i pełną blasku.
Cena 155zł

POWER C+
Opatentowana Wit.C z kiwi w formie tłuszczowej, nadaje trwałość z dodatkiem koncentratu z granatu.
Posiadające silne działanie antyoksydacyjne i przeciwrodnikowe. Rozświetla mocno zmęczoną skórę.
Zwiększa wchłanianie komórkowe. Zwiększa wchłanianie kolagenu. Zahamowuje działanie enzymów
rozkładające kolagen. Ochrania przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych.
Czas trwania: 60 minut
Wskazane dla cer:
-sucha
-zmęczona
-skóra palacza
-skóra mocno opalona
-pierwsze objawy fotostarzenia
-skóry przed latem / po lecie

Sprzedaż detaliczna:
-Emulsja do pielęgnacji skóry okolic oczu 15ml-119zł
-Krem do twarzy dla cer normalnej/suchej 50ml-179zł
-Krem do twarzy dla cer mieszanej i tłustej 50ml-179zł

Cena zabiegu: 200 PLN

