KOSMETICKÁ OŠETŘENÍ
JEDNOTLIVÉ ÚKONY
barvení řas
úprava obočí
úprava a barvení obočí
depilace horního rtu voskem
jemné čištění obličeje a dekoltu - specialista Cleanser a Bio Enzy pro citlivou pleť
masáž obličeje, krku a dekoltu
čištící a regenerační Peeling program Natinuel
samostatná aktivní maska dle typu pleti 20 minut

70,00 Kč
60,00 Kč
100,00 Kč
90,00 Kč
80,00 Kč
195,00 Kč
165,00 Kč
140,00 Kč

ŘASY
trvalá na řasy THUYA (bez barvy, nutno přičíst)
prodlužování řas - řasa na řasu
doplnění prodlužování řas - řasa na řasu

450,00 Kč
1 200,00 Kč
600,00 Kč

KOSMETICKÉ PROGRAMY NATINUEL - klasická péče
konkrétní popisy v menu Kosmetická péče - kosmetika Natinuel podle typu pleti
Basic Skin (30 minut, základní program pro čištění a udržování zdravé pleti, hydratace)
Akne Stop (účinný léčebně - kosmetický program k ošetření pleti trpící akné)
Day to Day (ošetření zdravé pleti, pro běžnou hloubkovou péči a hydrataci, výživě)
Beauty (rychlá zkrášlovací péče, tzv. "první pomoc", včetně peelingu a liftingu)
Fit Lifting (jemný liftingový program pro opakovanou péči, 30 +, včetně peelingu)
Botolift (silná omlazující kůra, zejména pro oční okolí a mimické vrásky)
Pigment STOP (pravidelná kůra pro pleť trpící pigmentovými skvrnami)
Homeo ROSE (péče o citlivou a kuperózní pleť (s rozšířenými žilkami)
Ultra Ton (velmi silná kůra pro stárnoucí pokožku, obličej, krk a dekolt)
Collagen III Anti Age (program řady WOW EFFECT! S okamžitým liftingovým efektem)
"C" Anti Aging (silný program pro unavenou pleť, plný vitamínů, okamžitý WOW EFFECT)
PEEL YOU (peelingy s AHA a AKA kyselinkami od 25 do 50% pro obnovu pleti)

490,00 Kč
890,00 Kč
790,00 Kč
990,00 Kč
790,00 Kč
660,00 Kč
880,00 Kč
880,00 Kč
1 900,00 Kč
1 250,00 Kč
1 250,00 Kč
1 000,00 Kč

Ceny zahrnují kompletní kosmetickou péči. Cca 40 - 60 minut program.
Opravdu doporučujeme kombinaci s čistěním pleti ultrazvukem nebo s diamantovou mikrodermabrazí.
Barevně označené programy jsou velmi silnými speciálními kůrami - osvědčené, vyzkoušené. Doporučujeme .
Domácí péče - přípravky pro domácí ošetření (ceník ke stažení na stránce Kosmetika Natinuel)

ANTI - AGE PROGRAMY za použití koncentrátů a ultrazvuku NEO Vlna
HYALURON Lifting (koncentrát kyseliny hyaluronové)

880,00 Kč

odlíčení, pročištění obličeje peelingem, zapracování koncentrátu ultrazvukem, krém
TIME STOP (koncentrát s buňkami proti stárnutí a na okamžité vypnutí)

800,00 Kč

odlíčení, pročištění obličeje peelingem, zapracování 100% koncentrátu ultrazvukem
Q10 Anti Age (koncentrát koenzymu Q10, zpevnění kontur, buněčná terapie)

690,00 Kč

odlíčení, pročištění obličeje peelingem, zapracování 100% koncentrátu ultrazvukem
!!! O2 Therapy (aktivní maska s molekulami kyslíku - pro všechny typy pleti)

820,00 Kč

odlíčení, pročištění obličeje ultrazvukem - špachtlí, aplikace kyslíkové masky, kyslíkový gel
Barevně označené programy jsou velmi silnými speciálními kůrami - osvědčené, vyzkoušené. Doporučujeme.

TERAPIE PIGMENTY Renophase
Ošetření pleti trpící na pigmentové skvrny (kombinované ošetření na 60 minut)
odlíčení, tonizace, diamantová mikrodermabraze, peeling RENOPHASE, aktivní krém RENOPHASE

1 600,00 Kč

AKNÉ STOP TERAPIE
Ošetření pleti trpící na akné (kombinované léčebné ošetření na 60 minut)

1 190,00 Kč

odlíčení, tonizace, čištění ultrazvukem, Akné Masque, Akné Stop, Akné Peeling, krém vyrovnávající PH
Doporučená frekvence absolvování terapie je zpočátku co 10 dnů, následně co 2-3 měsíce.

FOTONOVÁ TERAPIE
Péče o pleť fotonovou hlavicí, 10 - 20 minut (akné, vrásky, pigmentace, citlivá pleť)
odlíčení, působení fotonové hlavice, zklidňující balzám

180,00 Kč

