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Každá pleť je jedinečná a preto potrebuje osobitý prístup. V ponuke
nájdete viaceré ošetrenia, ktorými sa snažím prispôsobiť potrebám
a stavu pleti. Okrem základných kozmetických ošetrení Vám ponúkam
ďalšie, ktoré sú cielene zamerané na jednotlivé problémy pleti.
Rádiofrekvencia
Vekom pokožka výrazne stráca svoju pružnosť a stáva sa ochabnutou.
Pevnú a napnutú pokožku je možné udržať si pravidelnou starostlivosťou.
Rišením je rádiofrekvencia, procedúra zameraná práve na spevnenie,
oživenie a vypnutie pokožky.
Pomocou hlavice rádiofrekvenčného prístroja vysielajúcej vlnenie
pôsobíme na tvár, prípadne jednotlivé časti tela, a tým stimulujeme
bunky k ich obnove a regenerácii. Ošetrenie je príjemné a absolútne
bezbolestné. Jediné čo pri ňom pociťujete je jemné prehrievanie tkaniva.
Pre dosiahnutie želaných výsledkov sa odporúča niekoľko sedení s
odstupom zhruba jedného týždňa. Výsledky sú vynikajúce a,
predovšetkým, dlhodobé.
Rádiofrekvenčná energia stimuluje tvorbu kolagénu, elastínu a kyseliny
hyaluronovej, preto je vhodná na ošetrenie tváre aj tela. Pre dosiahnutie
dokonale vypnutej a vyhladenej pokožky je dobré doplniť túto procedúru
ošetrením mezoterapia.
Rádiofrekvencia tvár+krk
30€
Rádiofrekvencia tvár+krk+dekolt
40€
Mezoterapia
Neinvazívna prístrojová mezoterapia - okamžitý lifting tváre bez injekcií a
operácie
Nová prístrojová mezoterapia je inovatívny a patentovaný systém, ktorý
umožňuje aplikáciu prípravkov bez vpichov pomocou ionoforézy.
Ionoforéza je zjednodušene povedané procesom pootvorenia vrchnej
vrstvy kože, čo znásobuje účinnosť vstrebávania účinných látok.
Umožňuje preniknúť nanášaným prípravkom cez pokožku do nižších
vrstiev pomocou galvanického účinku elektrického prúdu.
Priamymi výsledkami mezoterapie sú:
• zlepšenie hydratácie a vyživovania pokožky
• elasticita pokožky je podstatne vyššia
• vyhladené nedostatky ošetrovanej časti pokožky
• vypnutie pokožky a eliminovanie vrások
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Aplikáciou mezoterapie a účinných látok sa pokožka obohatí o chýbajúce
zložky výživy. Miesto ošetrovanej pokožky získa potrebnú hydratáciu, tým
i sviežosť, pevnosť a pružnosť. Vaša pokožka bude následne revitalizovaná
a budete sa cítiť skvelo. Vytvoria sa nové vlákna vrchnej časti pokožky.
Mezoterapia tvár+krk
25€
Mezoterapia tvár+krk+dekolt
30€
Kombinácia skin scrubber+rádiofrekvencia+mezoterapia
60€
Hĺbkové čistenie - ošetrenie zamerané na hĺbkové čistenie (tvár,
chrbát), má protizápalové, prejasňujúce a ukľudňujúce účinky:
povrchové čistenie pleti
peeling
príprava pleti na hĺbkove čistenie (naparenie, zmäkčenie pleti)
hĺbkové čistenie
dezinfekcia, sérum
čistiaca maska
záverečné ošetrenie pleti
V kombinácii skin scrubber, ručné hĺbkové čistenie a ozonizér
20€
Hydratačné ošetrenie – vhodné na hĺbkovo dehydrovanú pleť, má
zjemňujúce účinky. Vhodné napr. po „slnečnom kúpeli“:
povrchové čistenie pleti
exfoliácia
hĺbkové čistenie
dezinfekcia
ampulka kys. hyaluronová + masáž hydratačnou emulziou
hydratačná maska
úprava obočia
záverečné ošetrenie pleti
29€
Regeneračné ošetrenie JANSSEN – ošetrenie určenej unavenej alebo
zrelej pleti. Má povzbudzujúce účinky:
povrchové čistenie pleti
enzymatický peeling, príp.parafínový zábal
hĺbkové čistenie, dezinfekcia
ampulka* + masáž výživným krémom (tvár,krk,dekolt)
maska
úprava obočia
záverečné ošetrenie pleti, očný krém, make-up
29€
*podľa potrieb pleti aplikujem pred masážou jednotlivé koncentráty:
Oxygen revital – pre pleť s nedostatkom kyslíka
Repair fluid – Q10, ceramidy, vit. A,E – stimulácia pre unavenú
a našednutú pleť
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De-stress – koncentrát na skľudnenie iritovanej pleti, zároveň dodáva
hydratáciu
Anticupperose fluid – koncentrát na spevnenie kapilár a redukciu
červených žiliek
Hydrochitosan fluid – upravuje vlhkosť pleti, pevnosť a elasticitu
Caviar extract – pre pleť so sníženou vitalitou; je energiou pre bunky
Mela fadin – prejasnenie pleti s poruchami pigmentácia
Lifting effect fluid – ampulkový koncentrát na vyhladenie a vypnutie pleti.
Je to „prvá pomoc“ pre pleť s okamžitým efektom. Pravidelnou aplikáciou
dochádza k regenerácii kolagénu
Ošetrenie kuperóznej pleti - pleť s rozšírenými cievkami; pomáha
spevneniu a spriechodneniu žiliek:
povrchové čistenie pleti
enzymatický peeling
šetrné hĺbkové čistenie
ukľudňujúce sérum + alginátová maska spevňujúca cievne kapiláry
záverečné ošetrenie pleti, krycí (kamuflážny) make-up
20€
Hodvábne ošetrenie (silk therapy) – ošetrenie, pri ktorom sa do pleti
aplikujú hodvábne proteíny a dochádza k zjemneniu pleti:
povrchové čistenie
enzymatický peeling
hĺbkové čistenie, dezinfekcia
sérum silk + masáž krémom s hodvábnymi proteínmi (tvár,krk,dekolt)
maska
záverečné ošetrenie, make-up
29€
Ošetrenie „perleťová pleť“: ošetrenie vhodné predovšetkým pre matnú,
ochabnutú pleť; pre typ pleti, ktorá trpí nepravidelnou pigmentáciou.
Toto ošetrenie zjednotí odtieň pleti, zmierni pigmentové defekty a celkovo
pokožku zosvetlí a prežiari. Prítomnosť proteínov pomáha stimulovať
tvorbu kolagénu.
35€
Strategist refine: ošetrenie, ktoré za pomoci zjemňujúceho systému
MICRO-D SYSTEM hĺbkovo obnovuje textúru epidermis a odhaľuje pleť
žiariacu mladosťou. Póry, škvrny a vrásky sa zmiernia.
29€
Timexpert – korekcia línií a vrások: ucelené protivráskové ošetrenie
inšpirované kozmetickou chirurgiou. Zmierňuje sťahy pleti, vyplňuje
výrazové línie a vyhladzuje vrásky. Vďaka svojmu exkluzívnemu zloženiu
založenom na mikro-dermoxine a výťažku zo sójových semiačok je
Timexpert výraznou prevenciou proti vráskam. Omladzuje pleť už
v priebehu prvej aplikácie. Vhodný pre zákazníčky, ktoré si želajú zjemniť
vrásky a výrazové línie bez chirurgického zákroku.
39€
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Timexpert lift: exkluzívny program vytvorený pre poskytnutie riešenia
problému ochabnutej a atrofickej pleti. Pleť sa opätovne spevňuje a objem
tváre sa vypĺňa. Reliéf pokožky sa vyhladzuje. Tvár nadobúda jas.
39€
So.delicate: skľudňuje a posilňuje citlivú a ľahko reagujúcu pleť,
odstraňuje pocit podráždenia alebo napätia pleti, navracia rovnováhu
a príjemný pocit. Ošetrenie zároveň hydratuje a prežiaruje pleť
29€
For Men: ošetrenie určené špeciálne pre mužskú pokožku. Obsahuje
výťažky z brezy, olivových listov, vit.C. Rieši podráždenia spôsobené
holením, dehydratáciu a známky unavy. Ošetrenie pozostáva z exfoliácie
(gelový peeling), hĺbkového čistenia, regenerácie pomocou čistého vit.C,
masáže, detoxikačnej a vyhladzujúcej masky a aplikáciou záverečnej
pleťovej emulzie
32€
Royal Jelly: protistresové a okysličujúce ošetrenie. Prípravky použité na
toto ošetrenie obsahujú materskú kašičku, ktorá dodáva pleti energiu,
bojuje proti baktériám a patogénnym zárodkom. Obsahuje veľké
množstvo antioxidantov a podporuje bunečnú výživu pleti. Vhodná pre
pleť so známkami únavy.
29€
Hydracure: ošetrenie s intenzívnou hydratáciou. Pôsobí na hĺbkovo
dehydrovanú pleť, dodáva jej jemnosť a sviežejší vzhľad. Zmierňuje
známky starnutia pleti spôsobené dehydratáciou. Pri masáži sa aplikuje
kyselina hyaluronová, ktorá pleť hĺbkovo hydratuje, zlepšuje pružnosť,
pevnosť, vyhladzuje vrásky a zlepšuje hustotu pokožky hlavne pri
atrofickej pleti
29€
AgeDefenceLift: program pre hĺbkové spevnenie pokožky s okamžitým
účinkom. Toto ošetrenie napomáha obnove dermo-epidermálnej
štruktúry, zvyšuje pružnosť pleti, zlepšuje jej tonus a pokožku spevňuje,
čím dochádza k remodelácii tvárového oválu. S obsahom isoflavonidov
29€
Biologický budík Q10: ošetrenie plné energie, schopné prebudiť vitalitu
buniek. Vhodné pre suchú a podráždenú pleť. Posilňuje pleť a zjednocuje
pigmentáciu. Patrí medzi výživné a regeneračné ošetrenia
29€
Elixircell: ošetrenie stimulujúce kmeňové bunky; vďaka optimálnej
koncentrácii aktívnych zložiek má toto ošetrenie výrazné omladzujúce
účinky. Vhodné pre zrelú pleť s príznakmi stenčenia a výrazného úbytku
kolagénu
35€
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Mesosystem ošetrenie na báze chemického peelingu, intenzívna
exfoliácia
Ošetrenie môže spôsobiť dočasné začervenanie a podráždenie a po
aplikácii je potrebné chrániť pleť krémom s UV filtrom
1 ošetrenie
5 ošetrení

25€
115€

Ošetrenie s argánovým olejom: kompletné regeneračné ošetrenie s
„tekutým zlatom“, ako sa argánový olej nazýva. Na pleť má silne
regeneračné účinky, hydratuje a vypína ju. Taktiež má antioxidačné
účinky a odporúča sa tak na unavenú a dehydrovanú pleť, tiež aj ako
prevencia proti vzniku hlbokých vrások
29€
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Jednotlivé služby
povrchové čistenie ........................................................................2€
enzym.peeling ......................................................................... 2,50€
AHA peeling+udalosť (ILCZI) ......................................................... 5€
AHA peel.ošetrenie – chrbát ........................................................10€
kyselina mandľová .......................................................................4€
peeling .........................................................................................2€
naparenie.....................................................................................2€
parafín .........................................................................................4€
zmäkčovač ...................................................................................2€
hĺbkové čistenie ..........................................................................5€
dezinfekcia ..............................................................................0,70€
ampulka ......................................................................................4€
sérum ..........................................................................................2€
masáž tvár, krk, dekolt ..............................................................14€
koncentrát „srdiečko“ JANSSEN ................................................... 2€
ozonizér ....................................................................................... 2€
maska ..........................................................................................3€
alginátová maska .........................................................................5€
očná maska .............................................................................1,50€
farbenie riasy .......................................................................... 2,50€
úprava obočia ........................................................................2,50€€
farbenie obočia .............................................................................2€
odfarbenie hornej pery .................................................................2€
trvalá na riasy ............................................................................15€
PerfektSilkLash ..........................................................................40€
PerfektSilkLash – dopĺňanie ..................................................20-25€
umelé riasy – 1 trs........................................................................1€
depilácia hornej pery ....................................................................2€
depilácia brady .............................................................................2€
depilácia tváre (líca) ..................................................................... 4€
depilácia predlaktia ......................................................................5€
depilácia celé ruky .......................................................................8€
depilácia podpazušie ...............................................................4,50€
depilácia predkolenie....................................................................9€
depilácia celé nohy .....................................................................17€
depilácia bikiny časť..................................................................... 5€
depilácia bikiny komplet ............................................................12€
depilácia chrbát časť ....................................................................4€
depilácia chrbát ........................................................................ 13€
krém ...........................................................................................1€
krycí krém ..................................................................................1€
SunFix .....................................................................................22€
parafínový zábal rúk ....................................................................4€

