Zabiegi na twarz i szyję – Oferta specjalna

1. LPG zabieg rozświetlający + Radiance Facial z wit. C
• pojedynczy zabieg - 400 zł (cena przed rabatem 460 zł)
• pakiet 4 zabiegów łączonych - 1400 zł
(bez rabatu cena za 4 zabiegi LPG + 4 zabiegi z wit. C - 1840 zł)
Niezwykle przyjemne połączenie masażu z użyciem głowicy Ergolift LPG Alliance
oraz manualnego masażu twarzy, szyi i dekoltu zakończonego kremową maską z witaminą C.
Zabieg skutecznie spowalnia oznaki starzenia się skóry, pobudza mikrokrążenie dotleniając
komórki, poprawia jej koloryt, a drobne zmarszczki ulegają wygładzeniu. Twarz pozostaje
rozświetlona i promienna. Seria zabiegów wykonywana jest w odstępie 2-4 tyg.
2. LPG zabieg rozświetlający + Radiance DNA
• pojedynczy zabieg - 400 zł (cena przed rabatem 460 zł)
• pakiet 4 zabiegów łączonych - 1400 zł
(bez rabatu cena za 4 zabiegi LPG + 4 zabiegi DNA - 1840 zł)
Niezwykle przyjemne połączenie masażu z użyciem głowicy Ergolift LPG Alliance
oraz manualnego masażu twarzy, szyi i dekoltu zakończonego maską w płacie. Zabieg
działa detoksykująco oraz antyoksydacyjnie. Dzięki wyjątkowemu kompleksowi Recovery®
oraz peptydom mimetycznym skóra po zabiegu jest wyjątkowo gładka i napięta.
Seria zabiegów wykonywana jest w odstępie 2-4 tyg.
3. Zabieg PQ Age + Radiance DNA
• pojedynczy zabieg - 595 zł (bez rabatu 700 zł)
• pakiet 4 zabiegów łączonych - 2265 zł
(bez rabatu cena za 4 zabiegi PQ Age + 4 zabiegi DNA - 2800 zł)
Liftingujący peeling PQ Age oraz regenerujący zabieg z peptydami mimetycznymi,
to kompleksowa głęboka stymulacja skóry bez złuszczania. Jest to zabieg kosmetologiczny
dający rezultaty podobne do mezoterapii. Bezpośrednio po zabiegu widoczne jest nawilżenie,
napięcie oraz efekt liftingu. Jest to także doskonały zabieg spowalniający starzenie się skóry
oraz redukujący przebarwienia. Seria zabiegów wykonywana jest w odstępie 10-14 dni.
4. Zabieg PQ Age + Hollywoodzkie odświeżenie
• pojedynczy zabieg - 595 zł (bez rabatu 700 zł)
• pakiet 4 zabiegów łączonych - 2265 zł
(bez rabatu cena za 4 zabiegi PQ Age + 4 zabiegi Hollywoodzkie rozświetl. - 2800 zł)
Wyjątkowo skuteczne oczyszczanie Hydrafacial polegające na próżniowej dermabrazji
mechanicznej. Zastosowane serum oczyszczająco-rewitalizujące uwolni skórę
od zanieczyszczeń i martwego naskórka. Dodatkowe zastosowanie peelingu PQ Age
z liftingującym masażem zapewni wyraźne ujędrnienie, poprawę kolorytu oraz napięcie skóry.
Zabieg polecany w celu zwężenia porów, wygładzenia drobnych zmarszczek oraz rozjaśnienia
powakacyjnych przebarwień. Seria zabiegów wykonywana jest w odstępie 10-14 dni.
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