
Platné od 1. 9. do 31. 12. 2014
MENU

NOVINKA PODZIMNÍ 
REFRESH VAŠÍ TVÁŘE
Zregenerujte svou pokožku po letní sezóně 
pomocí osvědčené techniky Fotoomlazení a 
velké NOVINKY letošního podzimu jílů CLAYSPRAY.

Připravili jsme pro Vás jedinečné ošetření. Tato 
omlazující kombinace na jedné straně využívá 
nejmodernější přístrojové ošetření pulzním 
světlem a na straně druhé se ve formě jílů 
navrací k přírodě. 

Pokud Vaše tvář již ztratila poslední stopy 
letního opálení a Vaše pokožka zůstala 
dehydratovaná a z letního opálení Vám zůstaly 
jen pigmentové skvrny, je toto ošetření 
ideálním řešením, jak navrátit vaší tváři svěžest 
a jednotnou barvu. 

FOTOOMLAZENÍ pulzním světlem je ucelený pro-
ces, který působí na všechny defekty pleti vznik-
lé v důsledku stárnutí pokožky. 

• Ošetření fotoomlazením umožňuje zesvětlit 
pigmentové skvrny, uzavřít rozšířené póry, od-
stranit jizvy po akné a zmírnit různé nedokona-
losti způsobené narušením žilek a kapilár.

• Po ošetření pulzním světlem následuje aplika-
ce unikátního emulzního jílu ve spreji. Produkt 
neobsahuje barviva, aromata, konzervanty ani 
parabeny a je hypoalergenní.

Obličej 1.800 Kč  (60 min)

Obličej + Krk 2.100 Kč  (70 min)

Obličej + Krk + Dekolt 2.500 Kč  (80 min)

OBLIČEJOVÁ OŠETŘENÍ

FOTOOMLAZENÍ pulzním světlem je ucelený proces, který působí na všechny defekty pleti vzniklé 
v důsledku stárnutí pokožky. Výsledkem je výrazné dlouhodobé zlepšení kvality pleti, ošetření 
navrátí pokožce jemnost, svěžest a hebkost a zmírní viditelné známky stárnutí.

Ošetření fotoomlazením zároveň umožňuje zesvětlit pigmentové skvrny, uzavřít rozšířené póry, 
odstranit jizvy po akné a zmírnit různé nedokonalosti způsobené narušením žilek a kapilár (drob-
né červené žilky…).

AKCE OBLIČEJ:    1.500 Kč   (2.100 Kč)

AKCE OBLIČEJ + KRK:   1.900 Kč   (2.600 Kč)

AKCE OBLIČEJ + KRK + DEKOLT:  2.900 Kč  (3.500 Kč)

OBLIČEJOVÁ RADIOFREKVENCE 
RADIOFREKVENCE je metoda známá také pod názvem nechirurgický lifting. Jedná se o nein-
vazivní techniku, tzn. bez chirurgického zákroku a bez anestézie. Koriguje ochablost pleti, vede 
k jejímu vypnutí a celkovým výsledkem je dokonalejší tvar obličeje.

AKCE OBLIČEJ:    1.200 Kč  (2.100 Kč)

AKCE OBLIČEJ + KRK:   1.600 Kč  (2.600 Kč)

AKCE OBLIČEJ + KRK + DEKOLT:  2.700 Kč  (3.500 Kč)

FOTOOMLAZENÍ

MESOB•T•X
MesoB•T•X je inovativní technika, která za použití elektroporace a přípravku s vysokým obsahem 
složky Argireline® vyhlazuje vrásky a výrazové linie bez použití jehel a předchází případným ne-
žádoucím účinkům botulotoxinu. Argireline® (acetyl hexapeptid) je patentovaná aktivní látka, 
která působí stejným mechanismem jako botulotoxin, ale na rozdíl od botulotoxinu je mnohem 
bezpečnější a šetrnější. Další obsažené aktivní látky jako kyselina hyaluronová, kolagen, Tensi-
ne®, Polylift® dodávají pleti hydrataci, pevnost a pružnost.

AKCE OBLIČEJ:    1.200 Kč  (1.500 Kč)

KRYOLIPOLÝZA
Jedna z nejúčinnějších forem neinvazivní bezbolestné liposukce pomocí chladu.

AKCE 1 NASÁTÍ:    1.000 Kč  (2.000 Kč)

AKCE 2 NASÁTÍ:    1.900 Kč  (3.500 Kč)

FOTOBĚLENÍ ZUBŮ
METODA COSMETIC TEETH BRIGHT je rychlý, 
jednoduchý a vysoce efektivní způsob, jak 
navrátit zubům jejich původní bělost.

AKCE:                   700 Kč                 (1.200 Kč)

Třísla + Podpaží    1.200 Kč  (3.200 Kč)

Třísla     800 Kč  (1.800 Kč) 

Podpaží     500 Kč  (1.400 Kč) 

Kompletní brazilská depilace  1.500 Kč  (2.800 Kč)

Kompletní brazilská depilace + Podpaží 2.000 Kč  (4.200 Kč)

Horní ret     300 Kč  (850 Kč) 

Špička brady    300 Kč   (850 Kč) 

Celá brada    500 Kč   (1.500 Kč)

Pack obličej (knírek + celá brada)   700 Kč  (2.350 Kč) 

Balíček BASIC (polovina nohou, třísla, podpaží) 3.500 Kč  (7.200 Kč)

Balíček PREMIUM (celé nohy, třísla, podpaží)  4.900 Kč  (11.200 Kč)

Fotodepilace pulzním světlem patří k moderní technice, která bezpečně a trvale redukuje nežá-
doucí ochlupení z jakékoliv části lidského těla. 

Fotodepilace je téměř bezbolestnou depilační technikou s viditelnými 
výsledky již od prvního ošetření. 

Fotodepilace je určena jak pro ženy, tak pro muže.

Právě nadcházející období je tou nejlepší dobou, kdy začít s fotodepilací. Proč?

1. Ošetřované partie nebudou během podzimu a zimy vystavené slunečnímu záření
2. Máte dostatek času připravit své tělo na následujcí plavkovou sezónu
3. Ceny za ošetření fotodepilace DERMIC jsou nyní ještě nižší 

KAVITACE

RADIOFREKVENCE

KAVITACE, známá také jako liposukce bez skalpelu, je moderní, bezbolestnou a vysoce účinnou 
alternativou chirurgické liposukce. Jedná se o neinvazivní bezpečné ošetření vhodné zejména 
k redukci tukových polštářků, které jsou velmi obtížně odstranitelné dietou či cvičením.

RADIOFREKVENCE je neinvazivní metoda, tzn. bez chirurgického zákroku, která velmi účinně  
a rychle zpevňuje a vypíná pokožku na různých částech těla (bříško, paže, nohy, hýždě, záda).

30 min. kavitace + 20 min. presoterapie: 1.500 Kč  (1.950 Kč)

40 min. kavitace + 20 min. presoterapie: 2.000 Kč  (2.500 Kč)

FOTODEPILACE 

TĚLOVÁ  
OŠETŘENÍ 

AKCE 25 MIN MENŠÍ ČÁST BŘICHA NEBO PAŽE: 1.100 Kč  (1.400 Kč)

AKCE 35 MIN HÝŽDĚ NEBO VĚTŠÍ ČÁST BŘICHA: 1.400 Kč  (1.700 Kč)

AKCE 45 MIN NAPŘ ZÁDA NEBO NOHY: 1.600 Kč  (1.950 Kč)


