CENÍK KOSMETICKÝCH SLUŽEB
ZÁKLADNÍ SLUŽBY
CELKOVÉ OŠETŘENÍ PLETI- základní ošetření pleti dle typu pokožky
1 hod.- 700 Kč
- odlíčení a povrchové čištění pleti
- změkčení pleti- příprava pleti na hloubkové čištění
- hloubkové čištění (dle potřeby)
- masáž pleti- 10- ti minutová relaxační masáž
- maska dle typu pleti- speciální vlizelínové pláty ve tvaru obličeje, které jsou napuštěny
koncentrovanými esencemi, které podle složení dodávají pleti chybějící látky
V NABÍDCE: - maska Coenzyme Q 10- revitalizační a energizující
- maska Pomegrante- zvláčňující a zklidňující
- maska Korean Herb- energizující a liftingová
- maska Pearl- výživná a zklidňující
- maska Red Wine- zvláčňující a antioxidační
- maska Ice Cold- chladivá se zklidňujícími účinky
- závěrečné ošetření pleti krémem, nebo emulzí
+ ZDARMA ÚPRAVA OBOČÍ A BARVA ŘAS!

OMLAZUJÍCÍ KÚRA- speciální
zaměřenou na redukci vrásek

ošetření

patentovanou

řadou,

1,5 hod.- 1100 Kč
- odlíčení a povrchové čištění pleti
- změkčení pleti- příprava pleti na hloubkové čištění
- hloubkové čištění (dle potřeby)
- relaxační 20- ti minutová masáž speciálním krémem- prokrvení, vyhlazení a zpevnění
- kolagenová ampule
- protivrásková vlizelínová pleťová maska- maska s okamžitým a viditelným efektem
- hydrogelová kolagenová oční maska- odstraňuje únavu a dodává potřebnou hydrataci
očnímu okolí
- závěrečné ošetření pleti a očního okolí protivráskovým krémem- zajistí potřebnou
výživu pleti po celý den
- aplikace séra- vytvoří ochranný štít proti úniku vlhkosti z pokožky
+ ZDARMA ÚPRAVA OBOČÍ A BARVA ŘAS!

HYDRATAČNÍ KÚRA- speciální ošetření
obnovení vlhkosti pokožky

řadou, zaměřenou na

1,5hod.- 990 Kč
- odlíčení a povrchové čištění pleti
- změkčení pleti- příprava pleti na hloubkové čištění
- hloubkové čištění (dle potřeby)
- relaxační 20- ti minutová masáž speciálním krémem- prokrvení, relaxace, hydratace
- hydratační ampule
- hydratační vlizelínová pleťová maska- protizánětlivé, hydratační a výživné vlastnosti
- hydrogelová kolagenová oční maska- odstraňuje únavu a dodává potřebnou hydrataci
očnímu okolí
- závěrečné ošetření pleti a očního okolí hydratačním krémem- optimálně udrží vlhkost
pokožky po celý den
- nanesení hydratační esence- pleť hydratuje, vyplňuje a zesiluje její membrány
+ ZDARMA ÚPRAVA OBOČÍ A BARVA ŘAS!

PŘÍRODNÍ KÚRA- speciální ošetření bylinnou infokosmetikou
ENERGY, neobsahující žádné stabilizátory ani syntetické vůně
1,5hod.- 890 Kč
- odlíčení a povrchové čištění pleti- za pomoci čistícího pleťového mléka a hydratační
pleťové vody, obsahující osvědčený bylinný komplex s fytohormony a termální vodu
z vřídla Podhájská
- změkčení pleti- příprava pleti na hloubkové čištění
- hloubkové čištění (dle potřeby)
- relaxační 20- ti minutová masáž- 100% přírodní mandlový olej
- krémová maska dle potřeb pleti- svým složením působí pozitivně nejen na pokožku,
ale díky pronikání do hlubších vrstev pokožky, prostřednictvím energetických drah
ovlivňuje i hluboko uložené orgány a řeší i četné zdravotní problémy
- závěrečné ošetření pleti speciálním sérem- základ tvoří třetihorní mořská voda
z termálního vřídla Podhájská, obsahující komplex více než šedesáti minerálů a
stopových prvků, AHA kyseliny, kys. jantarová, kys. azelaová, tekuté krystaly a jiné látky
přírodního původu, které mají značný vliv na správnou funkci pokožky
+ ZDARMA ÚPRAVA OBOČÍ A BARVA ŘAS!

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY
ÚPRAVA OBOČÍ
BARVA OBOČÍ
BARVA ŘAS
TRVALÁ NA ŘASY
DEPILACE OBLIČEJE
DEPILACE LÝTKA
DEPILACE CELÉ NOHY
DEPILACE RUCE
DEPILACE TŘÍSLA
DEPILACE PODPAŽÍ
PEELING
OČNÍ KOLAGENOVÁ MASKA
AMPULE, SÉRUM
DENNÍ LÍČENÍ
VEČERNÍ LÍČENÍ

70 Kč
90Kč
100 Kč
350 Kč
80- 150 Kč
200 Kč
360 Kč
200 Kč
120 Kč
100 Kč
100 Kč
150 Kč
100 Kč
95 Kč
175 Kč

Ošetření provádíme kvalitními kosmetickými přípravky společnosti
TEMPERANCE, která pečlivě vybírá firmy, které věnují mimořádnou
pozornost propojení dávných přírodních receptur s nejmodernějšími
kosmetologickými technologiemi. Mezi hlavní dodavatele patří přední
korejská farmaceutickokosmetologická firma CHARMZONE, mimo jiné i
dodavatelé z Japonska, Francie a Dánska. O vysoké kvalitě výrobků této
firmy svědčí četná ocenění z mezinárodních i tuzemských výstav a
soutěží.
Přírodní ošetření je prováděno bylinnou infokosmetikou firmy ENERGY,
která se již mnoho let zabývá výrobou bylinných preparátů k vnitřnímu
užití. Tato firma sestavila speciální kosmetickou řadu, která má velice
zajímavé složení bez použití stabilizátorů a syntetických vůní a je proto
vhodná i pro velmi citlivou pleť.
Kontakt: Andrea Svobodová, tel.: 777 945 299, ceny konečné, nejsem
plátce DPH

