HYALURON FELTÖLTŐ KEZELÉS

A kezelés során hialuront tartalmazó
készítménnyel kezeljük a bőrt, így
garantálva a hosszantartó felszíni és
mélyrétegi hidratációt, egyúttal stimuláljuk
a bőr regenerációs folyamatait. Szinte
minden bőrtípusnál, bőrproblémánál
alkalmazható kezeléstípus.
KEZELÉS LÉPÉSEI:
1. Arc letisztítása, kíméletes, ugyanakkor hatékony arctisztító tejjel.
2. Gyümölcssavas peeling, mely segít eltávolítani az elhalt hámsejteket, előkészíti a
bőrt a hatóanyagok befogadására.
3. Arc-nyak dekoltázs masszázs, hialuront tartalmazó masszázskrémmel végzünk.
4. Ultrahangos hatóanyag bevitel közepes és alacsony molekulasúlyú hialuronnal.
5. Bőrfeszesítő maszk felhelyezése, amelyben értékes ásványi anyagok,
nyomelemek és vitaminok új életre keltik a fáradt bőrt .Hatóanyagai tartósan
fokozzák a vérkeringést, megakadályozva ezzel a bőr alatti kötőszövetek
rugalmasságának elvesztését.
6. Befejezésként hialuron-kollagén-elasztin tartalmú hidratálókrémet alkalmazunk.
A kezelés ára:
9 990 Ft

ANTI-AGING KEZELÉS

Anti-aging kezelése során intenzív hidratáló,
feszesítő, tápláló növényi hatóanyagokkal,
vitaminokkal kezeljük a bőrt, gondosan
felépített kezelési metódus szerint.
Már egyszeri kezelés után megújult, üde,
hidratált és feszes arcbőrt eredményez.
A tartósabb eredményért javasoljuk a 3-4
alkalmas kúrát, amit személyre szabottan, a
bőr igényeihez maximálisan igazodva állítunk
össze.
KEZELÉS LÉPÉSEI:
1. Arc letisztítása kollagén-elasztin habbal.
2. Magas gyümölcssav tartalmú, papaya kivonatú peelinggel távolítjuk el az elhalt
hámsejteket.
3. Tonizálás után egy Exkluzív masszázskrémmel, masszírozzuk az arc-, nyak és
a dekoltázs bőrét, kiemelkedően magas hatóanyagtartalmával mélyebb és
gyorsabb eredményeket érhetünk el. Az argán növényi őssejtek a bőr mélyebb
rétegeibe jutva, a ráncok képződésének helyén fejtik ki feszesítő hatásukat.
4. Masszázs közben hidratáló hatóanyagokat tartalmazó szőlős arcvízzel növeljük
a bőr hidratáltságát.
5. Feszesítő, tápláló hatású hatóanyagokban gazdag szérumot ultrahanggal
juttatunk a bőrbe.
6. A kezelés befejezéseként búzacsíraolaj- és szőlőmag kivonatot tartalmazó
tápláló pakolást viszünk az arc bőrére.
7. Lezárásként egy könnyű ránctalanító szérummal simítjuk át az arc és dekoltázs
bőrét.
A kezelés ára:
11 000 Ft

Gyémántfejes mikrodermabrázió

Mi az a mikrodermabráció?
A mikorodermabrázió egy speciális bőrregeneráló
elektrokozmetikai eljárás, mely során a legfelső, elhalt
bőrréteget távolítjuk el.Teljesen fájdalommentes. Hatása igen
látványos, már az első kezelés után sokkal szebb és
egészségesebb bőrt eredményez.
Miért fontos a bőrödnek?
A bőr felső, elhalt rétege nem minden esetben tud a
leghatékonyabban lehámlani, így a krémek, vitaminok, hatóanyagok kevésbé hatékonyan tudnak
a bőr mélyebb rétegeibe jutni (nem beszélve az érdes, egyenetlen felületről). A
mikrodermabráziónak éppen az a lényege, hogy ezt az elhalt bőrréteget segít eltávolítani,
aminek eredményeképp a bőröd felülete sokkal egyenletesebb, simább és finomabb tapintású
lesz.
Hogyan működik és milyen eredmény várható?
Az eljárást egy speciálisan erre a célra kialakított géppel, valamint igény és terület szerinti
méretű gyémántfejes feltéttel végezzük. A kezelés során annyit érzel, hogy az adott területet
finom mozdulatokkal végig masszírozom, ami alatt az elhalt bőrréteget fellazítom és
eltávolítom. Ezáltal nemcsak ettől a kezeléstől válik azonnal látványosan puhábbá és simábbá
a bőröd felülete, hanem az összes ez után következő, hagyományos kozmetikai eljárásoknál
használt krém is sokkal jobban be fog szívódni a bőrödbe, így azok hatékonyságát és az általad
elvárt eredményt tudom maximalizálni.
Mikor javasolt a mikrodermabrázió?
•
•
•
•
•
•

Ha bőröd laza, petyhüdt
Ha a túl sok napsütés miatt bőröd napkárosodott
Ha bőröd textúrája egyenetlen, érdes
Ha kisebb-nagyobb ráncodat szeretnéd halványítani
Ha öregségi foltjaid intenzitását szeretnéd csökkenteni
Ha bőröd dehidratált
Hány alkalommal javasolt?
• kúra szerűen 5-6 alkalommal
Mikor nem végezhető Rajtad ez a kezelés?
•
•
•

Nyáron – a bőröd érzékenyebb lesz, így a napsugár UV tartalma ellen kevésbé véd
Bőrgyulladás esetén – ha valamilyen bőrgyulladásod van
Láz esetén – ha szervezeted épp valamilyen betegség ellen a testhőd megemelésével
védekezik, úgy a kezelés nem alkalmazható!

A kezelés ára:
7 500.-/alkalom
Bérlet kedvezmény:
6 alkalom 40 000 Ft

