Masaż twarzy, szyi i dekoltu
Masaż twarzy łączy techniki masażu klasycznego, elementy drenażu limfatycznego oraz stymulację
punktów energetycznych. Jest wzbogacony o terapeutycznie działające olejki aromatyczne. Masaż nie
tylko dostarcza przyjemnych doznań, ale też działa na skórę, układ krwionośny oraz limfatyczny,
usprawniając ich funkcjonowanie.
100 zł/25min

ZABIEG HYDRO - BALANCE
Zabieg intensywnie nawilżający, skierowany do skóry suchej, odwodnionej, działa łagodząco i
naprawczo.
180 zł/50min

ZABIEG PURE SKIN
Skutecznie oczyszczający zabieg. Zapobiega powstawaniu stanów zapalnych, regulując wydzielanie
sebum. Daje efekt rozjaśnienia i odświeżenia.
180 zł/50min

PERFECT MAN
Oczyszczająco-nawilżający zabieg twarzy, ukierunkowany na potrzeby męskiej skóry. Działa
wygładzająco, głęboko odżywczo, zapewniając skuteczną ochronę i długotrwałe nawilżenie.
180 zł/50min

YONELLE - BIOFUSION SECOND SKIN - BIOLOGICZNA REGENERACJA
Zabieg biologicznie regenerujący z witaminą C. Idealny do skóry dojrzałej, suchej i odwodnionej.
Radykalnie poprawia nawilżenie, elastyczność i jędrność.
290 zł/80min

YONELLE - SPILANTOL MIMICAL EFFECT - KOKTAJL MŁODOŚCI
Zabieg spłycający zmarszczki mimiczne i modelujący owal twarzy. Polecany do każdego rodzaju cery,
zarówno z rysującymi się, jak i utrwalonymi zmarszczkami mimicznymi.
290 zł/80min

YONELLE - VIT C FORTE PEEL - WITAMINOWA EKSPLOZJA
Zabieg rozświetlający i odmładzający wygląd skóry z infuzyjną 20% Vit C Forte i kwasem migdałowym
do każdego rodzaju cery.
260 zł/60min

YONELLE - CONTRA DRY - PERFEKCYJNE NASYCENIE
Zabieg odżywczy idealny do cery szorstkiej, przesuszonej, skłonnej do łuszczenia się z odczuwalnym
dyskomfortem ściągania i brakiem elastyczności.
200 zł/60min

YONELLE - CONTRA-REDNESS - EKSPRESOWE UKOJENIE
Zabieg regenerujący, obkurczający naczynka. Doskonały do cery wrażliwej z tendencją do podrażnień.
200 zł/60min

YONELLE - CONTRA-SEBUM - RECEPTA NA PIĘKNO
Zabieg przeciwłojotokowy do cery mieszanej i tłustej z kwasem szikimowym i witaminą C.
200zł/60min

YONELLE - MANDEL EXPRESS PEEL
Ekspresowy zabieg rewitalizujący z zastosowaniem kwasu migdałowego do każdego rodzaju skóry
łącznie z wrażliwą i naczynkową.
150 zł/30min

YONELLE - NOWA SKÓRA
Ekspresowy zabieg regenerujący do skóry zmęczonej o poszarzałym kolorycie.
150 zł/30min

YONELLE - S.O.S. WOKÓŁ OCZU
Zabieg z płatkami hydroinfuzyjnymi. Ekspresowo nawilża i nadaje młodszy, wypoczęty wygląd.
100 zł/30min

YONELLE - MAN-ESTHETIC - REGENERACJA
Zabieg odnowy biologicznej zmęczonej skóry twarzy i okolic oczu z zastosowaniem maski
hydroinfuzyjnej.
250 zł/60min

YONELLE - MAN-VITALIC - WITALNOŚĆ
Zabieg oczyszczający z silnym nawilżaniem do każdego typu skóry.
200 zł/60min

PEELING KAWITACYJNY
Zabieg mający na celu oczyszczenie skóry, wykorzystujący zjawisko kawitacji. Do peelingu
kawitacyjnego wykorzystywany jest aparat wytwarzający fale ultradźwiękowe. Regeneracja i
oczyszczenie jest delikatne, ale głębokie i dokładne.
120 zł/50min

MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA
Zabieg mechanicznego złuszczania naskórka. Intensywnie dotlenia i przygotowuje skórę do wnikania
aktywnych substancji.
140 zł/50min

INFUZJA TLENOWA-BIOOXY INFUSION
Innowacyjny sposób wprowadzania składników aktywnych w głąb skóry za pomocą czystego i
naturalnie skoncentrowanego tlenu. Zabieg ten stanowi doskonałą alternatywę dla wszelkich
zabiegów inwazyjnych.
250 zł/60min

VOLUMETIQ LIFT
Koncepcja synergicznej technologii nieinwazyjnego liftingu, działa jednocześnie na naskórek oraz
głębokie warstwy skóry, oferując istotną poprawę w zakresie jędrności i napięcia oraz likwidację
zmarszczek.
280 zł/50min

GENEO-BŁYSKAWICZNY ZABIEG 3W1
Złuszczanie, regeneracja i dotlenienie skóry. Przełomowa technologia poprawiająca wygląd skóry.
Działa skutecznie przeciwzmarszczkowo i ujędrniająco.
250 zł/50min

ZABIEGI UZUPEŁNIAJĄCE
HENNA BRWI/HENNA RZĘS /REGULACJA BRWI
30 zł/70 zł całość

