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Kosmetické
Ošetření
Expresní
hydratační
ošetření
Absolute
hydratation
(hydratační
ošetření)
Absolute
hydratation
(hydratační
ošetření)
s ampulí
Sensi – marine
(péče o citlivou a
aknózní pleť)

Sensi – marine
(péče o citlivou a
aknózní pleť)
s ampulí

Algo energie –
Energy radiance
(detoxikační a
projasňující
ošetření plné
vitamínů)
s ampulí

liftingové
ošetření
Firm & lift
s ampulí

Cena
(čas)

po třiceti minutách je vaše pleť vyživená a plná
minerálů.

500 Kč
(30 min)

vhodné pro hluboce dehydrovanou a suchou pleť.
výsledek – pokožka je dokonale hydratovaná, získává
komfort, zářivost a hebkost.

690 Kč
(60 min)

890 Kč
(90 min)

vhodné pro hluboce dehydrovanou a suchou pleť.
výsledek – pokožka je dokonale hydratovaná, získává
komfort, zářivost a hebkost.
napravuje škody způsobené nedostatkem hydratace za
pomocí ampule s obsahem kyseliny hyaluronové.

850 Kč
(70 min)

1040 Kč
(90 min)

850 Kč
(60 min)

990 Kč
(90 min)

1050 Kč
(70 min)

1190 Kč
(90 min)

1250 Kč
(70 min)

1390 Kč
(90 min)

1350 Kč
(70 min)

1490 Kč
(90 min)

ošetření je vhodné pro pokožku se zarudnutím,
vyrážkou, svěděním nebo pocitem pnutí. Je zdrojem úlevy,
okamžitého zklidnění pokožky a působí protizánětlivě.
obsahuje sensibiotický mořský komplex látek (např.
aktivní látka Sea Calm, která navrací pleti pocit
komfortu).
ošetření je vhodné pro pokožku se zarudnutím,
vyrážkou, svěděním nebo pocitem pnutí. Je zdrojem úlevy,
okamžitého zklidnění pokožky a působí protizánětlivě.
ampule navíc zlepšuje obranyschopnost pleti, posiluje
stěny kapilár a obnovuje pružnost.
obsahuje sensibiotický mořský komplex látek (např.
aktivní látka Sea Calm, která navrací pleti pocit
komfortu).
určeno pro unavenou a zašedlou pleť bez jasu, rozšířené
póry a vrásky. Výsledek – pleť je projasněná, sjednocená a
plná vitamínů a minerálů. Zanechává svěží růžovou pleť
a zářivou, odpočatou pokožku. Podporuje okysličení
buněk a produkci melaninu, čímž zajistí rovnoměrný tón
pleti. Je vhodné pro všechny typy pleti.
ošetření je plné výtažků z mořských řas (Taurine,
spirulina, Chlorella). Kombinace mořského séra s
alginátovou maskou dodá pleti obnovu a oživení.
celkový lifting obličeje (boj proti gravitaci), zpevnění a
zlepšení struktury pokožky, zvýrazněné kontury, rysy
obličeje jsou vyhlazené a pleť je pevnější. Inovativní
ošetření s efektem tepla a chladu s patentovanou
maskou, která mění barvu. Toto ošetření obsahuje
speciální Thalion liftingovou masáž.
patentované aktivní mořské látky:
Collagenage 72 – zvyšuje tvorbu kolagenu +72 % čímž
vyhlazuje vrásky
Pylawhite – zmírňuje pigmentové skvrny a rozjasní
pokožku.

Každé kosmetické ošetření zahrnuje:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Cena (čas)

Popis

odlíčení a povrchové čištění,
masáž obličeje a dekoltu (kromě expresního hydratačního ošetření),
masku dle stavu pleti,
masáž rukou při působení masky,
závěrečnou péči,
moc ráda vám také udělám kvalitní sypaný čaj.

s hloubkovým
čištěním
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Ošetření

Cena
Samostatně

Cena s další
službou

Depilace celého obličeje

220 Kč

160 Kč

Depilace horního rtu

120 Kč

80 Kč

Depilace brady

120 Kč

80 Kč

Barvení řas a obočí

150 Kč

90 Kč

PDT fotodynamická terapie
(světelný tunel)

200 Kč

100 Kč

* čas uvedený u ošetření je pouze orientační

Profesionální mořská
kosmetika Thalion

Diamantová
mikrodermabráze

PDT fotonová dynamická
terapie (světelný tunel)

