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75.15 LUXUS BŐRFIATALÍTÓ GÉNALAPÚ KEZELÉS       19.000 Ft 

(Extra intenzív bőrfiatalítást és luxus kényeztetést nyújt.Erősen stimuláló hatást okoz a bőrműködésre,gén alapú 

kozmetikum,ami segít az érett bőröknek aktívan működni ez által intenzív bőrszerkezet javító hatást gyakorol,kisimítja és feltölti 

a ráncokat,fokozza a bőrtömörséget és a feszességet.A kezelés része egy speciális szemkezelés is,ami feszesíti a szem környéki bőrt 

és csökkenti a karikákat és a táskákat is.)  

 

75.15 ZSELÉ MASZK MEZOTERÁPIÁVAL          16.500 Ft 

(Egy speciális szemkezelés,ami feszesíti a szem környéki bőrt és csökkenti a karikákat és a táskákat is.) 
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INTENSE BŐRFIATALÍTÓ NEUROKOZMETIKAI KEZELÉS       18.400 Ft 

 (Fiatalítja a bőrt, kisimítja a ráncokat, semlegesíti a környezetszennyezés és az elektroszmog okozta bőrártalmakat. Kifejezetten 

ajánlott irodai munkát végzőknek.)  

  

DELAY INFINITY BŐRÖREGEDÉST LASSÍTÓ ANTI AGING KEZELÉS     14.000 Ft  

(30+ javasolt. Igazi kényeztetés, bőröregedést késleltető, feltölti a bőrt intenzív fiatalságot megörző hatóanyagokkal.Azonnal 

csökkenti a ráncokat, stimulálja a bőrt rugalmasan tartó kollagén termelődést.) 

   

LIME-REVITALIZÁLÓ KEZELÉS C VITAMINNAL-FÁRADT STRESSZES BŐRÖKRE   13.500 Ft   

  (C vitaminos bőrfeltöltő,bőrmegújító kezelés,antioxidáns és anti aging hatással.)   

 

BIO+ BŐRMŰKÖDÉST KIEGYENSÚLYOZÓ KEZELÉS        15.500 Ft   
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 (Cosmos Organic minősítésű bio és vegán szabadalmazott hatóanyagokkal és speciális bőrstimuláló masszázzsal kényeztetjük a 

problémás és érett bőröket.)       

 

BIO+ KEZELÉS TESTKEZELÉSSEL            18.500 Ft  

 (Míg az arcot és dekoltázst kezeljük,addig az egész testet répaolajban gazdag pakolásban, nejlonba takarjuk a vendéget.) 

 

EMOZIONI PLUS-ÉRZÉKENY,ROZÁCEÁS BŐR KEZELÉSE       15.500 Ft 

(Megnyugtatja a bőrt,az irritációt,a húzódó és viszkető bőrérzetet,csökkenti a rozácea tüneteit,javitja az erek állapotát,regeneráló 

és azonnali gyulladáscsökkentő hatást biztosít.) 

 

EMOZIONI PLUS-ÉRZÉKENY, ROZÁCEÁS BŐR, ARCKEZELÉSSEL      18.500 Ft 

 

BALANCE-ZSÍROS,PROBLÉMÁS BŐRÖK KEZELÉSE         11.500 Ft 

(Mélytisztító hatású és hatékonyan szabályozza a faggyúmirígyek túlzott működését.) 
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REHYDRA-MÉLYHIDRATÁLÓ KEZELÉS          11.500 Ft 

(Száraz,vízhiányos,dehidratált bőrök kezelése,helyreállítjuk a bőr optimális hidratáltságát.) 

 

PRIMISSIMA BŐRMEGÚJÍTÓ ÉS HÁMLASZTÓ KEZELÉS        12.500 Ft 

(Kockázatmentes a bőrmegújítás,7 komponensű savas arckezelés a bőr esztétikai problémáinak 

kezelésére.Foltokra,ráncokra,hegekre és problémás bőrökre egyaránt hatékony megoldást nyújt.) 

 

WHITE MOON-PIGMENTFOLT KEZELÉS            11.500 Ft 

(Csökkenti a bőr elszineződéseit,halványítja a pigment foltokat,regenerál.A napozás következtében kialakult pigmentfoltokat is 

kiválóan kezeli az arcon,dekoltázson és a kézfejeken is.) 


