PIELĘGNACJA TWARZY BY KLAPP
SKINCONCELLULAR
60 min / 250 zł

SKINCONCELLULAR CALMING
Zabieg idealny dla cery wrażliwej i skłonnej do podrażnień. W oparciu o wyciąg z lilii afrykańskiej
oraz lukrecji wzmacnia system odpornościowy skóry, chroni ją przed wolnymi rodnikami oraz
zabezpiecza przed podrażnieniami. Skóra jest nawilżona, gładka i delikatna w dotyku.
SKINCONCELLULAR COUPEROSE
Zabieg idealny dla cery wrażliwej oraz naczynkowej. Kompleks substancji aktywnych zawartych
w serum wzmacnia i uszczelnia ścianki naczyń krwionośnych. Zapobiega powstaniu podrażnień
skóry oraz zmniejsza rozszerzone naczynia krwionośne.
SURGERY REBUILD 30+
Zabieg do cery z niedoborami kolagenu oraz wymagającej regeneracji. Wysokiej jakości
biotripeptyd zawarty w serum stymuluje, regeneruje, napina, chroni przed aktywnością
wolnych rodników. Skóra po zabiegu jest zregenerowana, wygładzona i wypełniona.
SURGERY CELL BOOST 40+
Zabieg do cery z deficytami w strukturze włókien kolagenowych, wymagającej głębokiej
regeneracji. Serum wygładza zmarszczki i wzmacnia strukturę skóry. Zawiera nowatorski
kompleks Cell-life Code, pobudzający funkcje życiowe komórek skóry i przedłużający ich życie.

MEZOTERAPIA
BEZIGŁOWA
60 min / 290 zł

SURGERY RESTRUCTURE 50+
Zabieg do cery z widocznymi zmianami wywołanymi zaburzeniami hormonalnymi okresu
przekwitania: zaburzona struktura skóry, zanik podskórnej tkanki tłuszczowej, zmarszczki.
Po zabiegu skóra jest zregenerowana, ujędrniona, wygładzona, wypełniona i napięta.
SURGERY FINE SKIN
Zabieg do cery tłustej, mieszanej, skłonnej do wyprysków oraz podrażnionej. Wzbogacone
składnikiem aktywnym PoreAway serum ma działanie oczyszczające, ściągające, łagodzące
oraz regulujące.
SURGERY EYE & SENSITIVE ZONES
Zabieg wygładzający oraz wzmacniający skórę w okolicach oczu. Użyte podczas zabiegu serum
napina skórę, wzmacnia naczynia krwionośne, wygładza zmarszczki, rozjaśnia cienie pod oczami.
SURGERY BRIGHTENING SERUM
Zabieg dla skóry, która wymaga ujędrnienia, rozjaśnienia i wyrównania kolorytu. Zawiera
wyjątkową kombinację chińskich ziół. Nawilża, napina, rozjaśnia, wyrównuje koloryt skóry.

DETOX
90 min / 350 zł

Zabieg detoksykujący i głęboko oczyszczający naskórek, zalecany dla każdego typu cery.
Umożliwia swobodne oddychanie komórkom skóry, redukuje oznaki zmęczenia, poprawia
kontur twarzy i nadaje skórze młodzieńczy wygląd.

PIELĘGNACJA DŁONI I STÓP by OPI
MANICURE KLASYCZNY...........................................................80 zł / 60 min
MANICURE KLASYCZNY SPA...................................................120 zł / 75 min
MANICURE

MANICURE HYBRYDOWY.......................................................120 zł / 70 min
MANICURE HYBRYDOWY SPA . .............................................140 zł / 80 min
MANICURE HYBRYDOWY
Z USUNIĘCIEM ŻELU LUB HYBRYDY.......................................140 zł / 80 min
USUNIĘCIE HYBRYDY/ ŻELU......................................................50 zł / 30 min
PEDICURE KLASYCZNY............................................................130 zł / 75 min
PEDICURE KLASYCZNY SPA.....................................................170 zł / 90 min

PEDICURE

PEDICURE HYBRYDOWY.........................................................170 zł / 80 min
PEDICURE HYBRYDOWY SPA..................................................190 zł / 90 min
PEDICURE HYBRYDOWY
Z USUNIĘCIEM ŻELU LUB HYBRYDY.......................................190 zł / 90 min
ZABIEG ODŻYWCZY NA STOPY/ DŁONIE Z PARAFINĄ.............80 zł / 35 min

OPRAWA OCZU
HENNA BRWI............................................................................30 zł / 15 min
HENNA RZĘS.............................................................................30 zł / 15 min
REGULACJA...............................................................................30 zł / 15 min

