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Kezelések

BŐRFIATALÍTÁS ACCOR PLAZMA PENNEL

Eredményesen használható, a ráncok enyhítésére, lógós szemhélyra, táskás szemre,
fibróma, hegek kezelésére, festékfolt, striák eltávolítására.
KLEANTHOUS
A 40 éves kozmetikai tapasztalatomnak köszönhetően , folyamatos meggyőződésem az ,
hogy jól dolgozni ,csak jó anyagokkal lehet.
Végre rátaláltam egy olyan csodálatos anyagra, ami nem csak a bőr felső rétegében, hanem
a sejtben hat.
Hogyan lehetséges ez?
1989-ben Kleanthous professzor felfedezte a sejtjeinkben megtalálható ,un. cell supporting
(c.s.m.)molekulát,amely egy információ hordozó fehérje, ami a regenerációért felelős.Ezek
száma idősebb korban jelentősen csökken. Ennek a c.s.m. molekulának a sejtbe való
juttatásához Kleanthous kifejlesztette a kozmetikusoknak az ultrahangot.Így megtörténhet a
célzott hatás a bőr mélyén a sejtekben. Az életerő megnövekedik, nő a kollagén és elasztin a
ráncok mélysége csökken.
Kezelések:
SKIN TONE-sono beauty lifting kúrát ajánlunk:
- -megereszkedett kontúrok
- -rozacea
- mélyrétegi víz- és zsírhiány
- -száraz bőr esetén.
Az első pozitiv hatások azonnal láthatók és a bőr állapotának javulása még 3-4 hónapig tart
Majd ezután egy emlékeztető kezelés ajánlott, így ahatása akár egy évig is tarthat.A hosszú
távú hatás eléréséhez a 6 kezelésből álló kúra 2-3 héten belül ajánlott.A bőr látványosan
feszesebb fiatalosabb és élettelibb lesz. Feltétlenül ajánlott a c. s. m. molekulákkal dúsitott
termékek otthoni használata.
Előnyös plasztikai műtétek előtt ,mivel a feszesebb és rugalmasabb bőr eredményesebben
műthető.
Ajánlott Hölgyeknek és Uraknak egyaránt, akik intenzív hatást, hosszútávon kiváló
kozmetikumokkal szeretnének elérni.
KLEANTHOUS 24-7 SONO SOLUTIONS kabinet kezelés
A kozmetikában először ötvözik a c. s. m. molekulák regenerációs hatását válogatott növényi
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hatoanyagokkal és ultrahanggal.
Az eredmény: gyors és látványos eredmények, hosszan tartó hatás
A szolnoki üzletben lehetőség van a diszkrécióra, egyszerre egy vendéggel való foglalkozásra,
meghitt hangulatban
MARY COHR kezelés: Catio Vital Lift géppel
- -mélytisztítás
- -ionizáció
- -izomstimuláció
Mary Cohr termékekkel személyre szabott kezelés.
- -élet és energia az esszenciális olajoikkal.
- -professzionális aromaterápia
- -fiatalító, feszesítő hatás
- -szem alatti szarkalábak eltünnek.
A felsorolt kezelési módszerek exkluzív kezelések. Igényes vendégeknek ajánlom. Ezen
kívül vannak alacsonyabb árfekvésű kezeléseink amit szeretettel ajánlok mindenkinek
SMINKTETOVÁLÁS
MOTTÓM:a legjobb géppel, a legjobb festékkel, és a legtermészetesebben.
20 éve sminktetoválok. Hatalmas kihívás a vendég arcán 2-3 évig olyan tartós állapotot
létrehozni,amit mindenki lát ,és a vendég is meg legyen elégedve.
SZERETEM A KIHÍVÁSOKAT!
Ha olyan sminktetoválót keres, kedves vendég aki a legjobb képzésben részesült
(okleveles), és ollyan géppel dolgozik, ami 4 éve folyamatosan elnyeri
sminktetoválásban az első díjat, és a legjobb minőségű festéket ülteti a bőrébe, és aki
minden igényét ki tudja elégíteni, akkor jó helyen jár!
. Orvosi géppel, orvosi festékkel dolgozom,ami biztosítja a tökéletes minőséget.
A legújabb szolgáltatás a tetoválás tetoválás témakörben, az elfedő és camouflage (orvosi)
tetoválás.Amivel a következő pigmentálások végezhetők.
Elfedő pigmentálás: mellbimbó létrehozása, kopasz foltok pigmentálása, szemöldök-,
szempilla-, felső- alsó ajak pigmentálása.
Camouflage pigmentálás: hegkorrekciók, bőrelváltozások korrekciója.
Újraformázó pigmentálás: szemöldök, szempilla, ajak és mellbimbó pigmentálás.
Ára:15000 FT fél óránként
A többi szolgáltatást az árlistán találja meg!
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