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A nagykezelések - tisztítások időtartamát a bőr állapota határozza meg. 
Kérjen előzetes ingyenes állapotfelmérést szakemberünktől.

PUREXPERT TISZTÍTÓ PROGRAM KOMBINÁLT BŐR KEZELÉSÉRE

90 perc  18 900 Ft

Bőrtisztítás, mely minden elvárásnak eleget tesz, normál és kombinált 
bőr esetén. Mitesszerek, pattanások, fénylő bőr? Van rá megoldás! A 
kezelésnek köszönhetően tökéletesen tiszta arcbőre lehet. A problémás 
és zsíros bőrtípusok körültekintő ápolást igényelnek.

MÉLYTISZTÍTÓ KEZELÉS 

60 perc  13 900 Ft

Normál vagy kombinált bőrű Vendégeinknek ajánljuk. A kezelés lényege, 
hogy a bőr megtisztuljon az elhalt hámsejtektől. Serkenti a sejtek 
megújulását, melynek hatására javul az oxigén ellátás.

TISZTÍTÁS   

30 perc  5 500 Ft

Mechanikai tisztítás, kizárólag 60’ kezelések mellé, kiegészítőként 
választható (kivéve a gépi kezelések)

SZEMPILLAFESTÉS  1 900 Ft

A szempilla festés fájdalommentes és tartós művelet, melynek eredménye 
a hangsúlyos és gyönyörű szempilla, amely önmagában is öltözteti arcot.

SZEMÖLDÖKFESTÉS  1 500 Ft

A szemöldök festéssel az arcformához illő szemöldököt formázhatunk, 
mely keretet ad a szemnek és a szemöldök ívének hibáit is javítja. A 
formája mellett színben is hangsúlyosabbá teszi. A szemöldök festés a 
tekintet szebbé teszi.

SZEMÖLDÖKSZEDÉS 1 200 Ft

Ha első szemöldökszedés előtt áll, vagy a szemöldök vonalát szeretné 
rendbe hozni, nyugodtan bízza csak ránk! Ha már felépítettük az arc 
vonásaihoz illő szemöldök ívet és formát akkor már könnyen karban 
tartható lesz!

• bajusz:  1500 Ft

• hónalj:  2200 Ft

• klasszikus bikini:  2500 Ft

• láb térdig:  2900 Ft

• láb végig:  5500 Ft

• kar:  2700 Ft

SPA MENÜ
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GERMANIE DE CAPUCCINI  
ARCKEZELÉSEK

ADRIENNE FELLER ARCKEZELÉSEK KOLLAGÉN TERÁPIA

ANTI AGE MOUSSE MODELLAGE BŐRFESZESÍTŐ KEZELÉS 
30+ > 50     

60 perc  9 800 Ft

KLASSZIKUS ARCMASSZÁZS 16+

25 perc  5 100 Ft

REMY LAURE ARCKEZELÉS  35+ 

60 perc  12 900 Ft

Élvezze a különleges arcmasszázs izomstimuláló-, valamint bőrfeszesítő 
hatását. Mely konyhakerti növények, gyümölcsök, édes mandula jótékony 
hatásainak segítségével varázsolja feszesebbé, gyönyörűvé a bőrt.

DERMATECH PEN 30 +

60 perc  15 600 Ft

BONVITAL TOP SZÉPÍTŐ KEZELÉS HYALURONSAVVAL 25+

60 perc  10 800 Ft

MEZOTERÁPIA 30+

Anti- aging hatású hyaluronsavas szérum, természetes növényi 
összetevőkkel a bőr extra hidratáltságát és feszességét biztosítja. 
Az ultrahangos kezelés során a bőr rétegéibe jutatott szérum növeli 
a bőr rugalmasságát, enyhíti a ráncok mélységét és fokozza a bőr 
ellenállóképességét. A különleges rózsaszín agyagpakolás, nagy 
mértékben hozzájárul a sejtregenerációhoz és hatékonyan száll szembe 
az idő előtti öregedéssel. A shea vajjal végzett arc- dekoltázs masszázs 
serkenti a bőr természetes megújító, fiatalító folyamatait. Minden 
bőrtípusnak, és korosztálynak tartogat valamilyen kellemes meglepetést.

A DERMATECH PEN egy innovatív mikroelem eszköz, amely szabályozott 
mikro sérüléseket okoz 36 elektromosan működő nanotűn keresztül 
a kollagéntermelés ösztönzésére és a hatóanyagok felszívódásának 
javítására.

A tű nélküli mezoterápia méltán a legnépszerűbb kozmetikai kezelés 
világszerte. Népszerűségének okai: hatékony, látványos eredményt 
lehet a kezelésekkel elérni, magas hatóanyag bevitellel, a kezelések nem 
fájdalmasak, többféle bőrproblémát is sikeresen lehet kezelni velük.

ADRIENNE FELLER SZEMKÖRNYÉK ÁPOLÁS 25+

30 perc  6 500 Ft

Revitalizálja és helyreállítja a szemkörnyék érzékeny bőrét. A benne lévő 
ásványi anyagok és az uborkakivonat felfrissíti a bőrt, kisimítja a ráncokat 
és enyhíti a szem körüli életvitelből vagy fáradságból keletkezett 
puffadást. Minden bőrtípus számára ajánlott. Kiegészítő kezelésnek 
javasoljuk.

Csökkenti a feszültséget, nyugtató, kellemesen relaxáló hatással bír. Az 
arcizmok átdolgozása által emellett segít a szövetek rugalmasságának, 
feszességének megtartásában is. Javítja az izmok tápanyag- és 
oxigénellátását, gyorsítja a kötőszövet élettani folyamatait, fokozza a 
sejtek, rostok képződését, ezáltal lassítja az öregedést.

Intenzív ráncfeltöltő kezelés a lazac ikra kivonatából nyert DNS 
felhasználásával. A magas minőségű összetevők gyorsan felszívódnak, 
s a bőrnek abban a rétegében fejtik ki a hatásukat, ahol a legnagyobb 
szükség van rájuk. A kezelés zsíros bőrre nem javallott.

A kezelés során természetes eredetű, bio- tisztaságú peliodikus 
(szerves) iszapot használunk, melynek rendkívüli regeneráló hatása 
van, különösen fáradt, erejét vesztett bőr esetén. Használata után a bőr 
széppé, egészségessé, életerőssé válik. A hatást fokozza az esszenciális 
olajok felhasználásával történő gyengéd arc-dekoltázs masszázs. Ezt 
követően a hidratáló – ráncfeltöltő krém maszk gondoskodik az azonnali 
hidratálásról, használatával a finom ráncok csökkennek, a bőr pedig 
üdébbé, frissebbé, ragyogóbbá válhat.

TIMEXPERT LIFT IN BŐRFESZESÍTŐ – ÚJRA MODELLÁLÓ 
KEZELÉS 35+

60 perc  23 900 Ft

ROSE DE LUXE MANDALA RITUÁLÉ 25+ 

60 perc  16 900 Ft

HYDRACURE RÁNCFELTÖLTŐ HYDRATÁLÓ PROGRAM 25+

60 perc  18 900 Ft

Egy igazi luxuskezelés. A bőr teljesen megújul. Az arcbőr feltöltődik, 
feszessé válik, a ráncok eltűnnek, illetve csökken a mélységük. A bőr 
puhává, táplálttá és természetes fényűvé válik, visszanyeri rugalmasságát 
és feszességét, továbbá természetes tömegét. Olyan Vendégeinknek 
ajánljuk, akik magas minőségű, hatékony kezelést keresnek a bőröregedés 
első látható jeleire. Hölgyeknek és Uraknak egyaránt ajánljuk.

Exkluzív luxusélményt élhetünk át a damaszkuszi rózsa különleges 
sejtmegújító, regeneráló és szépítő erejével. A kezelés különlegessége a 
rituáléhoz alkalmazott rózsakvarc és hegyikristály, melynek köszönhetően 
egy egyedülálló élményt biztosít. Különleges masszázs technika, 
bőrtápláló krémpakolás teszik teljessé a kezelést. Minden bőrtípusnak 
ajánlott kezelési program.

Az óceán frissessége a bőrön. Aktív hidratáló kezelés ultrahanggal,  
a bőr ideális hidratáltságáért. Egész nap védi a bőrt a kiszáradástól és a 
szélsőséges időjárástól, támogatja a bőr természetes ellenálló képességét 
a korai öregedéssel és kisebb ráncokkal szemben.

JAVASOLT:

• Száraz és nagyon száraz bőrre.

• Évszakok változásakor, illetve nagyon erős stressz idején.

• Repülőutak esetén.

• Terhesség alatt és szülés után.

• Plasztikai sebészeti beavatkozások előtt és után.

A DERMATECH PEN ELŐNYEI

• Biztonságos, gyors és hatékony technológia

• Szinte fájdalommentes eljárás, gyors gyógyulás

• A kezelés személyre szabása a bőr típusa és igényei szerint

MILYEN PROBLÉMÁK ESETÉN ALKALMAZHATJUK A 
MEZOTERÁPIÁT?

 - laza, megereszkedett bőr feszesítése

 - bőrfiatalítás

 - pattanások után visszamaradt hegek

 - pigment foltok halványítása

 - tág pórusok

VÁLASZTHATÓ:

• arc: 12 500 Ft

• arc – nyak: 15 200 Ft

• arc – nyak- dekoltázs: 17 800 Ft

KOZMETIKA

Beauty részlegünkön a különleges kezelések mellett, megtalálhatóak a 
klasszikus kozmetikai arckezelések, mind a fiatalok számára, mind pedig 
az érettebb korosztály számára.

Minden arckezelés során, megtisztítjuk vendégeink arcbőrét a felesleges 
szennyeződésektől, ezzel biztosítva a puha és egészséges, lélegző arcbőrt 
számukra.

A kezelések kiválasztásában szívesen segítünk, kérjen előzetes ingyenes 
állapotfelmérést szakemberünktől.

PRÉMIUM KEZELÉSEK


