
MASSZÁZSOK
BOTOX ránctalanító arcmasszázs 45 perc 4500 Ft
érzékeny rozáceás bőrre nem ajánlom

Botox ránctalanító dekoltázsmasszázs 60 perc 5500 Ft

LEVENDULA relax masszázs  45 perc 4500 Ft
nyugtató hatása miatt, mindenkinek ajánlott

Levendula relax dekoltázsmasszázs 60 perc 6000 Ft

Q10 regeneráló hidratáló masszázs 45 perc 4500 Ft
rozáceás bőrön kívül mindenkinek ajánlott,
vízmegkötő ránctalanító hatása miatt

Q10 regeneráló dekoltázsmasszázs 60 perc 6000 Ft

Bőrfeltöltő Ultrahangos tápláló masszázs 50 perc 6000 Ft

Bőrfeltöltő Ultrahangos dekoltázsmasszázs 80 perc 8500 Ft
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KEZELÉSEK
Kis arckezelés 120 perc 7500 Ft
arc letisztítása, bőrradírozás, arcmasszázs, gőzölés, tisztítás, 
fertőtlenítés nyugtató összehúzó maszk, vitamin maszk

Nagy arckezelés 120 perc 9500 Ft
arc és dekoltázs letisztítása, bőrradírozás, gőzölés, tisztítás, 
fertőtlenítés nyugtató maszk, tápláló maszk

EXTRA KEZELÉS
HERPESZ kezelés VIO-val  15 perc 1200 Ft
Gépi kezelés, amivel fertőtlenítve, és csíramentesítve van 
a herpesz, gyorsabb gyógyulás érdekében
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EXTRA KEZELÉS
HERPESZ kezelés VIO-val 15 perc 1200 Ft
Gépi kezelés, amivel fertőtlenítve, és csíramentesítve van 
a herpesz, gyorsabb gyógyulás érdekében

Akné kezelés 30 perc 4000 Ft
Letisztítás, VIO fertőtlenítés, gyulladáscsökkentő + nyugtató maszk
Termékek, amiket a kezelések folyamán használok 
tartósítószermentesek, és allergiamentes!

HYDROABRÁZIÓ kezelés 60 perc 8000 Ft

Mi is az a HYDROABRÁZIÓ?
A hydroabrázió nem más, mint egy gyengéd bőrmegújító eljárás a víz segít-
ségével. A kezelés során kíméletesen eltávolítjuk az elhalt hámsejteket és a 
szennyeződéseket a bőr felszínéről, miáltal a bőr mintegy fellélegzik, javul az 
oxigénfelvevő képessége, megélénkül a vérkeringés. Már az első kezelés után 
a bőr érezhetően puhább, üdébb színű lesz. Legfőbb előnye, hogy minden év-
szakban végezhető!
A kezelés célja, az elhalt hámsejtek eltávolítása, a bőr önmegújító folyamatai-
nak elősegítése, ezt követően a bőrtípusnak megfelelő hatóanyag bejuttatása 
a bőr mélyebb rétegeibe. A peeling mechanikai módszerrel történik. Az ultra-
hangos kezelőfej vibrációkat bocsát ki, másodpercenként több tízezer rezgést, 
így porlasztja a bőrre felvitt vizet. A sorozatos vibráció hatására a vízcseppek, 
mint mikro-robbanások segítik leválasztani, és azonnal eltávolítani az elhalt 
szarulemezkéket és a felületi szennyeződéseket. Ez által tisztítják a póruso-
kat. Ez a kezelés csupán a bőr elszarusodott rétegére hat, ezért irritációt nem 
okoz. Az elhalt sejtektől, mirigyváladékoktól, bomlástermékektől és szennye-
ződésektől megszabadított bőr keringése és oxigén felvevő képessége meg-
élénkül, a hajszálerek áteresztő képessége megnő, a gyulladási hajlam mini-
malizálódik. A víz párolgása által hűsíti a bőr felületét, és az ultrahang-hatás 
mikromasszázst nyújt a bőrnek. Számottevően javul a sejtek közötti kapcsolat.
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Kedves Vendégek, 
a gyantázás előtti órákban 
kérem ne szaunázzanak,

és ne az uszodából érkezzenek. 
Mert ilyenkor megváltozik 

a bőrünk állaga, a gyantázás 
ilyen esetben nem ajánlott. 

Előre is köszönöm!

GYANTÁZÁS TEST

Térdig gyanta  20 perc 2500 Ft

Végig lábgyanta  45 perc 5000 Ft

Teljes lábgyanta-fazonnal  60 perc 6500 Ft

Fazon gyanta 1.  15 perc 1500 Ft

Fazon gyanta 2.  20 perc 2000 Ft

Fazon gyanta 3. Teljes / Brazil  30 perc          3000 Ft / 3500 Ft

Hónalj gyanta  15 perc 2000 Ft

Kar gyanta   15 perc 2500 Ft
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Azolénes, titán-dioxidos, hintőporos gyantákkal dolgozom, 
ami érzékeny bőrűeknek ajánlott.  

Bőr típusától függően ajánlom. 

Patronos  steril gyantázás, amely a letisztítás után egy nyugtató 
krémmel kenem át a bőrfelületet.
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Azolénes, titán-dioxidos, hintőporos gyantákkal dolgozom, 
ami érzékeny bőrűeknek ajánlott.  

Bőr típusától függően ajánlom. 

Patronos  steril gyantázás, amely a letisztítás után egy nyugtató 
krémmel kenem át a bőrfelületet.

GYANTÁZÁS ARC

Szemöldök gyanta 15 perc 1000 Ft

Bajusz gyanta  10 perc 1000 Ft

Bajusz áll és egyéb más arcrészen 15 perc 1500 Ft

Szemöldök szedés csipesszel  10-15 perc 500 Ft
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EGYÉB 
Szempilla festés  30 perc 1600 Ft
allergiamentes tartós festékkel

Szemöldök festés 15 perc 1200 Ft

Fájdalom mentes füllyukasztás 4500 Ft
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