Висок клас професионални терапии

Испанска козметика ATACHE Laboratories


Терапия Oily SK - Перфектен тен за един ден!
Продължителност: 60 мин / Цена: 57 лв. / Пакет 4 броя: 215 лв.

Подходяща за мазна и/или акнетична кожа, за постигане на свеж, сияен тен,
без възпаления и зачервявания. 4 процедури, в рамките на 4 седмици !


Терапия Global excellence - Глобална био възстановяваща програма
против стареене на кожата!
Продължителност: 75 мин / Цена: 110 лв. / Пакет 5 броя: 470 лв.

Подходяща за зряла, девитализирана кожа, за постигане на бляскав тен,
хидратация и регенерация. 5 процедури,в рамките на 3 седмици!



Немска козметика Dr Belter
Пилинг с плодови киселини - Опитай плодовите киселини и кожата
си обнови!
Продължителност: 60 мин. / Цена: 55 лв./ Пакет 4 броя: 198 лв.

Подходяща за зряла и мазна кожа, за постигане на хидратирана, изгладена и
освежена кожа. 4 процедури, в рамките на 4 седмици.



Американска козметика Rejuvi
Терапия Rejuvi – „Сияние“ - Киселините приложи и кожата си
почисти!
Продължителност: 50 мин / Цена: 60 лв.

Подходяща за мазна и/или акнетична кожа, за постигане на почистена,
регенерирана и тонизирана кожа и свеж вид. .

Висок клас професионални терапии

Натурална френска козметика - Dr Renaud



Околоочен контур „Блян“ - Очите са прозорец на душата, те
разкриват красотата!
Продължителност: 45 мин / Цена: 33 лв. / Пакет 6 броя : 176 лв.

Подходяща за зряла, девитализирана кожа, за постигане на еластична,
гладка и подхранена кожа. 6 процедури, в рамките на 4 седмици.


Терапия „Лайм блясък“ Dr Renaud - Лимонът освежава и в миг акнето
поразява!
Продължителност: 60 мин / Цена: 47 лв.

Подходяща за мазна и/или акнетична кожа, за постигане на чиста, здрава и
лъчезарна кожа.


Терапия „Нежност и блясък“ с лайка на Dr Renaud – С лайката се
намажи и мигновен релакс за кожата усети!
Продължителност: 60 мин / Цена: 47 лв.

Подходяща за чувствителна и/или реактивна кожа, за постигане на здрави
капилярни стени, намалени зачервявания и свежа кожа.


Детоксикираща терапия за блясък с органичен морков - На моркова
се довери и невероятен детокс постигни!
Продължителност: 60 мин / Цена: 60 лв. /Пакет 4 броя: 220 лв.

Подходяща за девитализирана и замърсена кожа, за постигане на
хидратирана, тонизирана и блестяща кожа. 4 процедури,в рамките на 4
седмици.


Терапия Dr Renaud с бяла черница - Опитай бялата черница, тя ще
те направи хубавица!
Продължителност: 60 мин / Цена: 60 лв. / Пакет 4 броя: 220 лв.

Подходяща за зряла и/или пигментирана кожа, за постигане на уеднаквен,
блестящ тен, подхранване и регенерация на кожата. 4 процедури, в
рамките на 4 седмици.

Висок клас професионални терапии

Matis – Paris – козметика от Франция



Терапия за лице против бръчки „Сияние“ - Златото дарява красота
и бръчките намалява с лекота!
Продължителност: 60 мин / Цена: 60 лв. / Пакет 4 броя: 210 лв.

Подходяща за зряла, девитализирана кожа, за постигане на подмладяване,
подхранване и бистър тен. 4 процедури, в рамките на 2 седмици.


Околоочен контур с продукти на фирма MATIS – процедура
„Съблазън“ за нов блясък в очите - Блясъкът в очите съживи, с
терапията на MATIS се зареди!
Продължителност: 45 мин / Цена: 55 лв. / Пакет 6 броя: 295 лв.

Подходяща за дехидратирана, отпусната кожа, за постигане на
лифтиращ,успокояващ и подхранващ ефект. 6 процедури,в рамките на 3
седмици.


Терапия – Spirulina Maxima – „Морски бриз“ – Красотата на
морските нимфи е ненадмината!
Продължителност: 60 мин / Цена: 70 лв. / Пакет 4 броя: 250 лв.

Подходяща за изморена,девитализирана и дехидратирана кожа, за
постигане на подхранване и хидратиране в дълбочина и изглаждане на
бръчките. 4 процедури,в рамките на 2 седмици.


Хидроподхранваща
уникална иновация!

терапия

MATIS

- Мощна хидратация чрез

Продължителност: 60 мин / Цена: 60 лв. / Пакет 4 броя: 220 лв.

Подходяща за изтощена и зряла кожа, за постигане на неутрализация на
свободните радикали, ликвидиране на бръчките и съхраняване на
младостта. 4 процедури, в рамките на 4 седмици.


Терапия Термолифтинг с колаген и еластин - Термолифтинг
направи и с красива кожа заблести!
Продължителност: 60 мин / Цена: 70 лв. / Пакет 4 броя: 250 лв.

Подходяща за дехидратирана и зряла кожа, за постигане на гладка и
еластична кожа с блестящ тен. 4 процедури, в рамките на 2 седмици.

Висок клас професионални терапии
Selvert – Швейцарска козметика


Терапия ултралифтинг пептид и активен
въглен - Въгленът е универсален и с ефект за кожата уникален!
Продължителност: 60 мин / Цена: 110 лв. / Пакет 5 броя: 530 лв.

Подходяща за отпусната, девитализирана, зряла кожа, за постигане на
лифтиране, стягане и дълбоко подхранване. 5 процедури,в рамките на 3
седмици.
 Дълбоко хидратираща терапия Aquawear - Красотата е вода…
водата е AQUAWEAR!
Продължителност: 60 мин / Цена: 70 лв. / Пакет 4 броя: 260 лв.

Подходяща за суха или дехидратирана кожа, за постигане на оптимална
хидратация и защита от вредните фактори на околната среда.
4 процедури, в рамките на 4 седмици.

Black Sea Stars – Българска козметика


Анти акне Sea Stars – Морска целувка - Океанът крие безброй чудеса!
Продължителност: 60 мин / Цена: 47 лв.

Подходяща за мазна и/или акнетична кожа, за постигане на почистена,
минерализирана и освежена кожа.
 Терапия „Мед и мляко“ на Sea Stars - Древните тайни на красотата!
Продължителност: 60 мин / Цена: 47 лв. / Пакет 4 броя: 160 лв.

Подходяща за изтощена,девитализирана кожа, за постигане на
омекотяване, подхранване и тонизиране. 4 процедури, в рамките на 2
седмици.
 Терапия „Шоколад“ на Sea Stars – Шоколадово блаженство!
Продължителност: 60 мин / Цена: 47 лв. / Пакет 4 броя: 160 лв.

“Подходяща за дехидратирана и изморена кожа, за постигане на
хидратация, регенерация и подмладяване. 4 процедури, в рамките на 2
седмици.

Future & Nature – Българска козметика
Терапия Future&Nature 50+ – “Мултивитамина“ - Една иновация в антиейдж терапиите, с полъх от природата!
Продължителност: 60 мин / Цена: 47 лв. / Пакет 4 броя: 160 лв.

Подходяща за дехидратирана и девитализирана кожа, за постигане на
хидратиране, тонизиране и подхранване. 4 процедури, в рамките на 2
седмици

Класически мануални терапии за лице


Почистване на лице ( мануално)
Продължителност: 90 мин / Цена: 44 лв.



Ултразвуково почистване
Продължителност: 45 мин / Цена без ампула: 35 лв. / Цена с ампула: 45 лв.



Класически масаж на лице, шия и деколте „Релакс“
Продължителност: 45 мин / Цена: 39 лв.

Апаратни терапии за лице


Фотон терапия „Спри времето“
Продължителност: 20 мин / Цена: 39 лв. / Пакет 4 броя: 130лв.

Терапията е подходяща за зряла и девитализирана кожа, за постигане на
блясък, свежест и лъчезарен вид. 4 процедури, в рамките на 2 седмици.


Микродермабразио – процедура „Диамантена свежест“
Продължителност: 30 мин / Цена: 46 лв. / Пакет 4 броя: 159 лв.

Терапията е подходяща за зряла, пигментирана и/или мазна кожа, за
постигане на уеднаквен, избистрен тен и регенерация. 4 процедури, в
рамките на 4 седмици


Кислородна мезотерапия
Продължителност: 50 мин / Цена: 57 лв. / Пакет 4 броя: 195 лв.

Подходяща за всякакъв тип кожа, за постигане на избистрена, мека,
еластична, успокоена и хидратирана кожа. 4 процедури, в рамките на 2
седмици.


Радиочестотен лифтинг – На вълните на младостта
Продължителност: 40 мин / Цена: 46 лв. / Пакет 4 броя: 159 лв.

Терапията е подходяща за зряла и отпусната кожа, за постигане на
изгладен и лифтиран контур на лицето и видимо подобрен тонус.
4 процедури, в рамките на 4 седмици


Безиглена мезотерапия
Продължителност: 40 мин / Цена: 57 лв. / Пакет 4 броя: 195 лв.

Терапията е подходяща за изтощена,дехидратирана кожа, за постигане на
регенерация, хидратация и тонизиране. 4 процедури, в рамките на 4
седмици

Кола маска
МЪЖЕ


Корем + гърди - Продължителност: 30 мин; Цена: 28 лв.



Цели крака - Продължителност: 75 мин; Цена: 35 лв.



Цяло тяло - Продължителност: 90 мин; Цена: 84 лв.



Мишници - Продължителност: 15 мин; Цена: 12 лв.



Ръце - Продължителност: 30 мин; Цена: 28 лв.



Гръб - Продължителност: 30 мин; Цена: 28 лв.

ЖЕНИ


Цяло тяло - Продължителност: 60 мин; Цена: 55 лв.



Триъгълник - Продължителност: 10 мин; Цена: 15 лв.
Продължителност: 15 мин; Цена: 17 лв.
Продължителност: 20 мин; Цена: 20 лв.



Цели крака - Продължителност: 30 мин; Цена: 22 лв.



1/2 крака - Продължителност: 15 мин; Цена: 15 лв.



Горна устна - Продължителност: 5 мин; Цена: 7 лв.



Мишници - Продължителност: 10 мин; Цена: 7 лв.



Ръце - Продължителност: 10 мин; Цена: 13 лв.

Вежди


Боядисване на вежди - Продължителност: 35мин; Цена: 12 лв.



Оформяне на вежди - Продължителност: 15 мин; Цена: 10 лв.

Класически масажи тяло


Класически масаж - Възстановете баланса!
Продължителност: 60 мин / Цена: 50 лв.

При високи нива на физическо и психическо напрежение, за постигане на
тонус,подобрено кръвообращение и премахнат стрес.


Тонизиращ масаж - Подходящ за хора, извършващи тежка физическа
работа, с цел подобряване на мускулния тонус.
Продължителност: 30/60мин / Цена: 30/50лв.

При физическо изтощение, за постигане на подобрен мускулен тонус и
освежаване.


Релаксиращ масаж - Показан при хора, подложени на много
стрес,преумора и умствено натоварване.
Продължителност: 30/60 мин / Цена: 30/50 лв.

При повишено психическо натоварване и преумора, за постигане на релакс и
подобряване дейността на всички органи и системи.


Спортен масаж - „По-бързо, по-високо, по-силно!“
Продължителност: 60 мин / Цена: 50 лв.

При спортисти или активно спортуващи хора, за релаксиране на мускулите
и премахване на умората.


Масаж на гръб „Нирвана“ с морски соли - С любов и внимание
тялото Ви ще засияе!
Продължителност: 45 мин / Цена: 50 лв.
При

стрес, главоболие,болки в гърба, плексит, за релаксиране на
мускулите, подобряване на кръвния, лимфния и венозния ток.


Шоколадова терапия „Антистрес“ Sea Stars – масаж на гръб - ..с
истински натурален шоколад и какаово масло….
Продължителност: 45 мин / Цена: 50 лв.

При високи нива на стрес, за постигане на релаксиращ, регенериращ и
хидратиращ ефект.


Терапия с „Мавруд“ – масаж на гръб - Удоволствие за душата и
наслада с аромат на грозде!
Продължителност: 45 мин / Цена: 50 лв.

При стрес, умора и отпусната кожа, за постигане релаксация, регенерация
и премахване на умората.

Класически масажи тяло



Масаж на цяло тяло – Минерализация с розмарин - Морската роса
ще пречисти Вашата душа!
Продължителност: 60 мин / Цена: 59 лв.

При мускулни болки, радикулити, кожни раздразнения и нервно напрежение,
за тонизиране, повишаване на концентрацията и освежаване.


Минерализация с Хвойна - Дайте на тялото си код: Здраве и
енергия!
Продължителност: 60 мин / Цена: 59 лв.

При психическа и физическа преумора, за оздравително,релаксиращо и
благоприятно действие върху организма.


Терапия „Див кестен“ за уморени крака - Подарете лекота и
свежест на краката си!
Продължителност: 30 мин / Цена: 30 лв.

При разширени вени и умора в ходилата, за укрепване стените на вените и
подобряване на кръвния, лимфния и венозния ток.

Терапии с поморийска и лечебна луга за тяло


Натурална Терапия антицелулит „Люта чушка“ - Ефектът –
перфектното моделиране на силуета – постигнат!
Продължителност: 60 мин / Цена: 59 лв. / Пакет 4 броя: 220 лв.

При целулитни и мастни натрупвания, за постигане на гладка и стегната
кожа.За постигане на ефект трябва да се проведат 4 процедури, в
рамките на 2 седмици.


Терапия за зона – компрес с луга – “Регенерация“ - С луга се намажи
и регенерацията усети!
Продължителност: 30 мин / Цена: 30 лева. / Пакет 14 броя: 310 лева.

При ставни и мускулни болки, радикулити,дископатии, за постигане на
тонус, минерализация и стимулация на естествените защитни сили на
организма. За получаване на ефект трябва да се проведат 14 процедури, в
рамките на 14 дни.

Хавайски и азиатски масажи тяло



Бамбуков масаж „Небе и Земя“ - Открийте баланса, постигнете
вътрешна хармония и мир!
Продължителност: 75 мин / Цена: 65 лв.

При стрес, вътрешен дисбаланс и натоварване, за релаксиране,
възстановяване на енергията и подобряване на кръвообращението.


Древен тибетски масаж на гръб „Медена красота“ - Силата на
природата на твоя страна!
Продължителност: 45 мин / Цена: 50 лв.

При задържане на течности и токсини,умствено и физическо напрежение,
за детоксикиращ, очистващ и тонизиращ ефект .


Рефлексология на стъпала и длани - Баланс за тялото и душата -–
мистично пътуване, което ще Ви помогне да преоткриете себе си!
Продължителност: 40 мин / Цена: 40 лв.

За рефлекторно повлияване на всички органи и системи, за стимулиране на
обменните и регенеративни процеси и общо благоприятно повлияване
дейността на организма.


Оризова терапия - Докоснете слънцето и усетете мистиката на
естествената красота!
Продължителност: 75 мин / Цена: 65 лв.



Хавайски масаж „Ломи-ломи“ - Хубавият живот на земята носи
безсмъртие на душата!
Продължителност: 75 мин / Цена: 65 лв.

При понижени защитни сили на организма, за релаксиране на съзнанието,
тонизиране на тялото, възстановяване на жизнената енергия и
подобряване дейността на всички органи и системи.


Розова терапия с кварц и розово масло - Една релаксираща терапия,
която съчетава: ароматерапия, акупресура, рефлексотерапия, розово
масло, розов кварц…
Продължителност: 75 мин / Цена: 65 лв.

При стрес и депресивни състояния, за намаляване на стреса, елиминиране
на токсините и засилване на лимфотока.


Моксатерапия - Полъх топлина с дъх на билки…
Продължителност: 45 мин до 60 мин / Цена: 45 – 55 лв.

При енергийни блокажи и понижен имунитет, за подобряване обмяната на
веществата, кръвообращението и защитните сили на организма.

Антицелулит и скулптуриране на тялото


Класически антицелулитен масаж - Стоп на „портокаловата кожа“!
Продължителност: 30 мин / Цена: 30 лв.

Липолазер – топене на дълбоки мазнини –
Липолазер „2 зони“ Продължителност: 40 мин / Цена: 60 лв / Пакет 8 броя: 430 лв.


 Радиочестотен лифтинг на тяло –
Радиочестотен лифтинг „зона“
Продължителност: 15 мин / Цена: 30 лв. / Пакет 8 броя: 220 лв.

Радиочестотен лифтинг „2 зони“
Продължителност: 30 мин / Цена: 60 лв / Пакет 8 броя: 430 лв.

Радиочестотен лифтинг цяло тяло
Продължителност: 60 мин / Цена: 80 лв. /Пакет 8 броя: 600 лв.

 Вакуум – антицелулитна процедура –
Вакуум „зона“ Продължителност: 15 мин / Цена: 30 лв. / Пакет 8 броя: 220 лв.
Вакуум „2 зони“ Продължителност: 30 мин / Цена: 60 лв. / Пакет 8 броя: 430 лв.
Вакуум цяло тяло Продължителност: 60 мин / Цена: 80 лв. / Пакет 8 броя: 600 лв.

 Кавитация –
Кавитация „зона“ Продължителност: 20 мин / Цена: 40 лв. / Пакет 8 броя: 288 лв.
Кавитация „2 зони“ Продължителност: 40 мин / Цена: 65 лв. / Пакет 8 броя: 468 лв.
 Радиочестотен лифтинг за тяло + вакуум –
Радиочестотен лифтинг + вакуум „зона“
Продължителност: 15 мин / Цена: 30 лв. / Пакет 8 броя: 220 лв.

Радиочестотен лифтинг + вакуум „2 зони“
Продължителност: 30 мин / Цена: 60 лв. / Пакет 8 броя: 430 лв.

Радиочестотен лифтинг цяло тяло + вакуум
Продължителност: 60 мин / Цена: 80 лв. / Пакет 8 броя: 600 лв.

 Липолазер + вакуум + радиочестота –
Липолазер + радиочестотен вакуум „зона“
Продължителност: 45 мин / Цена: 65 лв. / Пакет 8 броя: 468 лв.

Липолазер + радиочестотен вакуум „2 зони“
Продължителност: 60 мин / Цена: 80 лв. / Пакет 8 броя: 600 лв.

