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W naszym gabinecie skorzystasz z dermokonsultacji, dzięki której 
przeanalizujemy Twój stan skóry, wykluczymy przeciwwskazania 
i przedstawimy indywidualny plan zabiegowy, aby osiągnąć najlepsze 
efekty. Wypiszemy pielęgnację oraz zabiegi dobrane do potrzeb skóry.

TRWAŁA DEPILACJA  
LASEROWA THE EPILAB

The Epi Lab to niemiecki, najskuteczniejszy 
laser diodowy z systemem ABS do epilacji 
na świecie.

JEDYNY CAŁOROCZNY LASER! 

WSZYSTKIE OBSZARY CIAŁA:
• najnowsza metoda usuwania owłosienia,

• najmniej bolesny,

• bez poparzeń i podrażnień,

• można go stosować przez cały rok,

• także na skórę opaloną. 

Umów się już dziś i pozbądź się podrażnień 
oraz nieestetycznie odrastających włosków.

Zapraszamy na darmową konsultację, 
indywidualną wycenę oraz próbę laserową.

wąsik / nogi / ręce / bikini 
pachy / plecy / szyja

STREFA ŚWIEC
WoodWick&Vellutier, Yankee Candle
WoodWick® rozpala zmysły stylowymi produktami łączącymi starannie dobrane surowce 
i perfekcyjne wykonanie. Jako producent świec z oryginalnym, drewnianym knotem, marka 
WoodWick® stawiała sobie za cel kreowanie wyjątkowego doświadczenia, które będzie 
angażowało wiele zmysłów i wprowadzi osobisty, elegancki akcent do wnętrza domu.

Vellutier® to starannie wyselekcjonowane eleganckie kompozycje, które przenoszą 
w odległe miejsca opowiadając, poprzez zawarte w nich unikalne nuty, pasjonujące historie 
z najpiękniejszych zakątków świata.

STREFA PREZENTÓW
Elegancko zapakowane zaproszenie sprawdzi się zawsze, gdy pragniesz aby ukochana osoba 
poczuła się dzięki Tobie wyjątkowo.

Karty podarunkowe zaprojektowaliśmy w sposób, który maksymalnie ułatwia decyzje związane 
z wyborem prezentu. Nie znasz typu cery, preferencji i upodobań danej osoby? Boisz się, że nie 
trafisz z zabiegiem? Bez obaw! Vouchery upominkowe to prezenty zawsze trafione. Ty wybierasz 
wartość karty, a obdarowana osoba zabiegi, które sprawią jej najwięcej radości. 

Oferujemy również dobór pielęgnacji oraz sprzedaż kosmeceutyków.

Jedyny autoryzowany gabinet 
Bloomea, EpiLab, Eximia, 

EVO3D, Mansard  
w Drezdenku oraz Śremie.
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MAGNEFFIO
Urządzenie Magneffio zostało stworzone 
z myślą o kształtowaniu i modelowaniu 
sylwetki oraz budowaniu mięśni. 
Za sprawą autorskich procedur zabiegowych i w oparciu o falę 
elektromagnetyczną urządzenie daje rewelacyjne efekty zabiegowe. Pozwala 
pozbyć się tłuszczu z newralgicznych partii ciała: brzuch, uda, pośladki 
i ramiona oraz je wymodelować (brazylijskie pośladki). Magneffio to również 
budowa mięśni i wzmocnienie kręgosłupa. Metoda działania oparta jest o falę 
elektromagnetyczną, która dociera na głębokość od 4 do 6 centymetrów w głąb 
i tam generuje około tysiąca skurczy mięśni na minutę.

TECHNOLOGIA POZWALA NA:

• budowanie mięśni,

• kształtowanie i modelowanie sylwetki,

• redukcję tkanki tłuszczowej,

• ujędrniane ciała.

DZIAŁANIE NA WYBRANYCH  
PARTIACH CIAŁA:

• brzuch,

• pośladki,

• uda,

• ramiona.

kształtowanie 
i modelowanie 

sylwetki

DERMOMASAŻ
Dermomasaż  jest połączeniem masażu mechanicznego z podciśnieniem. 
Głowica zabiegowa zasysa w podciśnieniu fałd skóry, który dodatkowo jest 
rozmasowywany przez zewnętrzne ruchome rolki głowicy. Zabieg działa 
na skórę i podskórną tkankę tłuszczową, dzięki czemu następuje rozbicie 
komórek tłuszczowych, likwidacja cellulitu oraz modelowanie sylwetki.

DERMOMASAŻ:
• usprawnia krążenie wewnątrztkankowe, 

• eliminuje toksyny, 

• przyspiesza rozkład tłuszczu w głębokich warstwach tkanki podskórnej, 
zmniejsza retencję wody oraz wspomaga regenerację skóry, 

• W widoczny sposób wspomaga przywrócenie jędrności skórze.

Wielokomórkowe oddziaływanie na tkankę pozwala uzyskać doskonałe 
rezultaty nie tylko w redukcji cellulitu, ale również pozwala zmniejszyć 
rozstępy i blizny. Dermomasaż jest zabiegiem całkowicie nieinwazyjnym 
i bezpiecznym, wspomagającym walkę z niedoskonałościami ciała 

Dodatkowo do zabiegu Dermomasaż możemy dodać liposukcje 
ultradźwiękową. 

• Do zabiegu wykorzystywana jest głowica emitująca ultradźwięki o wysokiej 
częstotliwości, a ich energia pozwala na skuteczne oddzielenie tłuszczu od 
pozostałych tkanek. Kawitacja ultradźwiękowa i związane z nią wibracje 
pobudzają także metabolizm komórek, redukują i rozbijają zwapnienia oraz 
poprawiają krążenie krwi w tkankach. 

• Liposukcja ultradźwiękowa pozwala uzyskać efekt mikromasażu, który 
aktywuje w skórze wiele enzymów i zwiększa przepuszczalność błon 
komórkowych, przez co możliwe jest skuteczne usunięcie zbędnych i często 
szkodliwych produktów przemiany materii.

jedyny autoryzowany 
instytut



76

BANDAŻE AROSHA
Ujędrnienie, modelowanie, utrata 
w obwodzie nawet do 10 cm po jednym 
zabiegu.

Przed zabiegiem wykonujemy diagnozę detektorem cellulitu w celu 
dobrania najlepszej terapii do rodzaju problemu. Bandaże Arosha to 
kompleksowe zabiegi pielęgnacyjne, przeznaczone do walki z cellulitem 
oraz niedoskonałościami ciała. Bandaże Arosha są wykonane z delikatnej 
bawełny, która jest nasączona wysoce skoncentrowanymi aktywnymi 
składnikami. Dzięki nim zabiegi skutecznie redukują cellulit, mają 
właściwości modelujące, ujędrniające, nawilżające ciało oraz pomagają 
w walce z pierwszymi oznakami starzenia się skóry. 

Efekty są widoczne już po pierwszym zabiegu Arosha-utrata 
centymetrów w obwodzie i poprawa kondycji skóry, która po samym 
zabiegu staje się gładsza napięta i nawilżona.

WIDOCZNE JEST:

• zmniejszenie obwodu,

• wyszczuplenie sylwetki,

• likwidacja zastojów wodnych,

• przyspieszenie spalania tłuszczu,

• redukcja cellulitu.

Zabieg poprzedzony jest peelingiem chemicznym oraz wykonanym przy 
użyciu specjalnej drewnianej naturalnej szczotki, wykonanej z włókien 
roślinnych agawy, który poprawia wchłanialność aktywnych składników. 
Następnie wybrany obszar ciała owija się specjalnie dobranym rodzajem 
bandaża. Pacjent pod folią i kocem leżakuje około 30 minut. Całkowity 
czas trwania zabiegu 70-90 min.

otyłość 
cellulit 

odwodnienie skóry 
skórka pomarańczowa 

wiotczenie 
utrzymanie wilgotności

EPI LAB

TERMALIZACJA ACNE
Skazy i niedoskonałości skóry są często przyczyną dyskomfortu 
psychologicznego i psychosomatycznego, a w przypadku trądziku 
odwróconego „acne inversa” mogą stanowić poważny problem 
medyczny, wskazujący na zmiany nowotworowe. Laser The Epi Lab to 
niezbędna pomoc w terapii tego typu zmian skórnych podczas krótkiej 
serii zabiegowej (ok 1,5 miesiąca od rozpoczęcia kuracji)

THERMOLIFTING LASEROWY
Fotoodmładzanie w zaledwie 15 minutowej procedurze, kosmetolog 
jest w stanie: napiąć, zagęścić i rozjaśnić skórę klienta. Bezpośrednio po 
zabiegu można wrócić do codziennych czynności. Zabieg wykonujemy 
co 3-4 tygodnie.

LASEROWA REDUKCJA RUMIENIA
Zaczerwieniona skóra? Policzki oblane rumieńcem? Mamy na to 
sposób! Termowaskularyzacja za pomocą lasera The Epi Lab, skóra 
wyraźnie jaśniejsza już od pierwszego zabiegu!

terapia laserem 
Epi Lab
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MODELING BLOOMEA
Nowość w kosmetologii Bloomea, jedyne 
urządzenie pozwalające na totalną 
przebudowę skóry bez bólu.

Francuskie urządzenie wielokrotnie nagradzane na rynku międzynarodowym 
za innowacyjność i skuteczność.

• opracowane przez francuskich chirurgów,

• zabieg swoją skutecznością podbił serca kobiet we Francji jak  
i na całym świecie, od niedawna dostępny w Polsce,

• innowacyjny, bezbolesny, bezpieczny, a przy tym efekt  
jak po resurfacingu twarzy,

• możemy stosować cały rok,

• spłyca rozstępy oraz blizny,

• zapewnia kompleksowe odmłodzenie skóry,

• opóźnia procesy starzenia skóry,

• skóra staje się gładka, miękka w dotyku,

• nawilża oraz dotlenia skórę,

• spłyca zmarszczki,

• niweluje przebarwienia,

• ujędrnia,

• wykonujemy w serii ale również jednorazowo.

jedyny autoryzowany 
instytut

STYLEYE – LIFTING OKA
STYLEYE 
to system stworzony specjalnie z myślą o zabiegach na okolicę oka. To 
innowacyjny zabieg, który łączy w sobie cztery, specjalnie wyselekcjonowane 
techniki dedykowane leczeniu okolicy oka i likwidacji cieni pod oczami.

STYLEYE łączy w sobie działanie inteligentnej indukcji prepatów aktywnych, 
wysokiej częstotliwości wibracji, światła biostymulującego led 630nm oraz fali 
radiowej. Ta wyjątkowa kombinacja jest w stanie poradzić sobie równocześnie 
z liftingiem oka, zmarszczkami, cieniami pod oczami, opuchlizną oraz 
oznakami zmęczenia.

TECHNOLOGIA STYLEYE LIFTING OKA 3D

• inteligentna indukcja preparatów aktywnych: pomaga przenikać produktom 
aktywnie czynnym przez naskórek, bezpośrednio w skórę właściwą, 
absorpcja wynosi do 98%, dzięki czemu możemy osiągnąć wyjątkowo 
wysokie efekty pielęgnacji okolicy oka

• wibracje wysokiej częstotliwości: setki drgań na sekundę poprawiają 
krążenie krwi i metabolizm co bezpośrednio wpływa na zmniejszanie 
opuchlizny oraz redukcję cieni pod oczami

• fala radiowa: podgrzewa skórę właściwą, stymuluje kolagen i elestynę, 
poprawia elastyczność skóry i spłyca zmarszczki, wpływa na bezoperacyjny 
lifting oka 3D

EFEKTY:

• przestrzenny lifting oka 3D

• redukcja zmarszczek wokół oczu

• rozświetlenie oka

• nawilżenie i wygładzenie oka

lifting oka
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OCZYSZCZANIE  
WODOROWE
Zabieg oczyszczania wodorowego z wykorzystaniem jadeitu oraz firmowych 
koncentratów M’onduniq.

URZĄDZENIE
Działanie aktywnym wodorem pozwala na zmniejszanie nadmiaru wolnych rodników, 
których zbyt duża ilość przyczynia się do przedwczesnego starzenia się skóry. Metoda 
działania zastosowana w urządzeniu Aquametiq hydra prime świetnie oczyszcza skórę 
oraz działa nawilżająco.Metoda działania zastosowana w urządzeniu opiera się głównie 
o przenikanie wodoru do głębszych warstw struktury skóry, co odbywa się dzięki 
nasyconemu strumieniowi wody, dodatkowo zapewniając głęboką eksfoliację. Dzięki 
temu nie tylko uzyskujemy lepsze efekty zabiegowe, ale również zabezpieczamy naszą 
skórę przed przedwczesnym starzeniem.

DZIAŁANIE
Wolne rodniki wiążą się z jonami wodoru, co prowadzi do powstania wody i tlenu. 
Należy zwrócić uwagę, że nie ma takiej cząsteczki, która mogłaby równie skutecznie 
zniwelować działanie wolnych rodników na powierzchni skóry. Dlatego, tak skuteczne 
staje się oczyszczanie wodorowe Aquametiq hydra prime z zabiegiem infuzji tlenowej 
Bio Oxy Infusion czy zabiegami marki M’onduniq gdzie występują problemy 
z bliznami oraz zabiegami, za pomocą, których chcemy skórę odmłodzić, zliftingować 
lub odżywić.

WSPARCIE TECHNOLOGII WODOROWEJ
Urządzenie zostało wyposażone w osiem indywidualnych głowic zabiegowych, 
stworzonych z myślą o różnych typach skóry, jej problemach oraz efektach, jakie 
chcemy osiągnąć

ZASTOSOWANIE:
• oczyszcza skórę,

• neutralizuje nadmiar wolnych 
rodników,

• zabezpiecza przed przedwczesnym 
starzeniem,

• skuteczny w problemach z bliznami,

• zapewnia odmłodzenie skóry,

• działanie liftingujące i odżywcze

dedykowany dla każdego 
typu skóry

OCZYSZCZANIE 
WODOROWO-KWASOWE
Oczyszczanie wodorowe - kwasowe to najnowocześniejsza, wieloetapowa metoda 
oczyszczania i odmładzania skóry z wykorzystaniem dobroczynnego pierwiastka 
wodoru oraz kwasów w różnych stężeniach 2% - kwas kojowy, 10%- kwas fitowy 
i hialuronowy, 40%- kwas migdałowy, laktobionowy i glukonolakton.

Efekty zabiegu oczyszczania wodorowego widoczne są natychmiast po zabiegu. 
Skóra zyskuje blask, zdrowy koloryt, jest dotleniona, nawilżona i odżywiona. Zabieg 
umożliwia dodatkowo usunięcie zaskórników, zwężenie poszerzonych porów 
skórnych, złagodzenie stanów zapalnych, a także normalizację wydzielania sebum.

Dodatkowo długotrwałym efektem zabiegu jest zwiększenie napięcia i elastyczności 
skóry oraz wzrost jej gęstości. Poza oczyszczaniem wodorowym twarzy, zabieg można 
wykonywać na dekolcie, szyi i plecach.

Zabieg można wykonywać przez cały rok.

OCZYSZCZANIE WODOROWE ZALECANE JEST:

• dla osób w każdym wieku, dla kobiet 
i mężczyzn,

• dla osób których twarz eksponowana 
jest na działanie zanieczyszczeń 
miejskich ze względu na dogłębne 
oczyszczenie i odświeżenie skóry

•  w przypadku cery zmęczonej, 
pozbawionej blasku, suchej 
i odwodnionej- zrewitalizuje ją, odżywi, 
poprawi koloryt i głęboko nawilży,

• dla osób z cerą trądzikową- ze względu 
na działanie kojące, wspomagające 
leczeni ran, regulujace poziom 

wydzielania sebum i łagodzenie stanów 
zapalnych,

•  dla osób z cerą naczyniową, 
nadreaktywną, problematyczną- 
uszczelnia naczynia krwionośne, 
dotlenia skórę, rewitalizuje,

• dla skóry wymagającej napięcia, 
wygładzenia, uelastycznienia,

• dla skóry z przebarwieniami.

dedykowany dla każdego 
typu skóry



1312

RF INFINITY
Radiofrekwencja mikroigłowa wykonywana 
jest przy użyciu wymiennych jednorazowych 
kartridży z pozłacanymi igłami, o regulowanej 
długości od 0,2 do 3,0 mm. 

Energia cieplna RF rozprowadzana jest w skórze właściwej na głębokościach 
odpowiadających długościom igieł z bardzo niewielkim działaniem na naskórek. 
Zabieg ma bardzo małe ryzyko jakichkolwiek skutków ubocznych, gdyż cała 
energia rozchodzi się wewnątrz skóry właściwej, działając na włókna kolagenowe. 
Zaczerwienienie i lekkie opuchnięcie, które pojawia się zaraz po zabiegu zwykle znika 
w przeciągu 1-3 dni.

Efekty działania RF Infinity dzielimy na te od razu widoczne i te, które uaktywniają się 
z czasem. Zaraz po zabiegu następuje obkurczanie się włókien kolagenowych, przez 
co skóra staje się znacznie elastyczniejsza. Największe efekty widać od 2 do 5 miesięcy 
po zabiegu. Dochodzi do powstawania nowego kolagenu, skracania się i zagęszczania 
jego włókien oraz budowania nowych wiązań. Znacznie wzrasta jędrność i sprężystość. 
Dzięki odbudowie kolagenu wypełniają się drobne zmarszczki, a blizny i rozstępy 
ulegają spłyceniu lub całkowitej likwidacji.

EFEKTY:

• napięcie i ujędrnienie skóry,

• lifting, spłycenie zmarszczek i drobnych linii,

• przyrost kolagenu,

• poprawa kolorytu i widoczny blask,

• zmniejszenie widoczności porów,

• przyrost nowego kolagenu,

• wyrównanie blizn powierzchownych,

• redukcja rozstępów i blizn,

• ujędrnienie skóry ciała,

• likwidacja nadpotliwości.

lifting i redukcja 
przebarwień

MEZOTERAPIA 
MIKROIGŁOWA
Mezoterapia mikroigłowa prowokuje skórę do intensywnej przebudowy. Kontrolowany 
stan zapalny wywołuje dość intensywne, ale bezbolesne zaczerwienienie i delikatne 
opuchnięcie skóry. Jest to naturalny proces i ustępuje całkowicie w ciągu 1-3 dni.

Wykonanie serii zabiegów pozwala na uzyskanie poprawy strukturalnej 
i funkcjonalnej skóry. Rezultatem jest m.in. pogrubienie naskórka i poprawa jego 
funkcji oraz zwiększenie napięcia i elastyczności skóry.

Zabiegi powodują ujędrnienie skóry, zniwelowanie blizn potrądzikowych, redukcję 
drobnych zmarszczek i przebarwień. Pogrubienie skóry i naskórka pozwala nie tylko 
zredukować istniejące zmarszczki, ale również spowodować zmniejszenie widoczności 
rozszerzonych naczynek. To samo dotyczy również okolicy oczu. Skóra odzyskuje 
młody i zdrowy wygląd. Efekty mezoterapii mikroigłowej pojawiają się po pewnym 
czasie. Najlepsze rezultaty przynosi seria 4-6 zabiegów powtarzanych w odstępach 
co 2-4 tygodnie.

NA CZYM POLEGA MEZOTERAPIA 
MIKROIGŁOWA?
Mezoterapia mikroigłowa polega na odpowiednio głębokim, intensywnym i bardzo 
gęstym nakłuwaniu okolic twarzy lub innych części ciała, które chcemy poddać 
przebudowie. Podczas jednej sesji zabiegowej na twarzy powstają setki tysięcy 
malutkich nakłuć.

Mezoterapia mikroigłowa może być stosowana przy każdym typie skóry, również 
wtedy, gdy skóra jest bardzo cienka i delikatna.

DLA KOGO JEST MEZOTERAPIA MIKROIGŁOWA?
Dla każdego, kogo celem jest:

• likwidacja drobnych zmarszczek

• poprawa jakości skóry (gęstości 
i elastyczności)

• wyrównanie kolorytu skóry

• delikatne wyrównanie powierzchni 
skóry

• nadanie blasku i gładkości skórze

• przywrócenie odpowiedniego napięcia

• poprawa owalu twarzy

• nawilżenie

• redukcja blizn i rozstępów

dedykowany dla każdego 
typu skóry
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HIFU
Wykorzystując najbardziej zaawansowaną energię ultradźwiękową, urządzenie 
HI’FUsion Aquadermié pozwala na dotarcie do głębszych warstw skóry właściwej.

Dzięki zastosowaniu fali ultradźwiękowej o wyjątkowym skupieniu jeden strzał może 
wytworzyć nawet blisko dziesięć tysięcy punktów kondensacji, które mają bezpośredni 
wpływ na wytwarzanie się kolagenu. Włókna są podgrzewane, co powoduje ich 
rozszerzenie, a następnie natychmiastowe kurczenie się. Taka reakcja doprowadza 
do stymulacji kolagen i wytworzenia się nowych kombinatów, budujących nową sieć 
włókien kolagenowych w celu zwiększenia elastyczności skóry. Reakcja ta zachodzi od 
wewnątrz skóry, co jest prawdziwą rewolucją i przekłada się na imponujące rezultaty 
zabiegu.

Urządzenie wykorzystuje efekt ściągania się skóry w jej głębokich warstwach, poprzez 
stymulacje doprowadza do rozrostu kolagenu i reorganizacji jego dotychczasowej 
struktury, co skutkuje zwartym profilem i gładkimi liniami.

Dzięki najnowszej technologii wiązka ultradźwięków jest jeszcze bardziej skupiona, 
co zapewnia większą energię podczas stosowania urządzenia oraz głębsze i silniejsze 
działanie. Efekty są trwalsze niż w przypadku innych urządzeń tego typu dostępnych 
na rynku. Utrzymują się znacznie dłużej, nawet przez okres od 1 do 3 lat. 

Ultradźwięki zastosowane w urządzeniu, przyłożone do skóry nie parzą jej, należy 
jednak pamiętać o zapewnieniu skórze ochrony i chłodzenia jej w celu uniknięcia 
ewentualnych poparzeń. Temperatura wytwarzana podczas zabiegu wynosi od 68 do 
72 stopni Celsjusza. Ten zakres temperatur daje najlepsze rezultaty i jest optymalny 
dla wpływania na kolagen zawarty w skórze. Nie trzeba się obawiać poparzenia skór, 
bowiem fale przenikają do jej wnętrza. Zabieg jest bezbolesny, zatem nie wymaga 
znieczulenia.

ujedrnianie i poprawa 
owalu 

ZALETY ZABIEGU TWARZ:

• napięcie skóry policzków,

• poprawa linii podbródka,

• poprawa stanu skóry, która staje się gładsza i delikatniejsza,

• zwiększenie elastyczności skóry, kontur twarzy jest bardziej zwarty,

• napięcie czoła, składnik współistniejący,

• eliminacja zmarszczek wokół czoła, oczu i ust.

EFEKTY ZABIEGU:

• poprawa owalu - twarzy i uniesienie brwi,

• ujędrnienie obwisłej skóry - twarzy i ciała,

• modelowanie sylwetki - ciało,

• wyszczuplenie - ciało.

RADIOFREKWENCJA
DLA KOGO
Zabieg dedykowany jest osobom, które chcą zapobiegać powstawaniu zmarszczek 
i wiotczeniu skóry oraz dla osób, u których te objawy już występują a pragną 
zapobiegać dalszemu ich postępowi. 

NA CZYM POLEGA
Radiofrekwencja to najnowocześniejsza metoda bezoperacyjnego  liftingu i redukcji 
zmarszczek. Zabiegi wykonywane są przy pomocy głowic, które emitują fale 
radiowe zamieniane w ciepło. Tkanka podskórna podczas zabiegu podgrzewana 
jest do temp. ok. 40°C zwiększając przepływ krwi. Następuje obkurczanie włókien 
kolagenu oraz wzrasta synteza nowego kolagenu. Podwyższona temperatura w tkance 
stymuluje fibroblasty do produkcji białek, kolagenu i elastyny. Dzięki technologii 
fal radiowych uzyskujemy wzrost napięcia tkanki łącznej oraz wzmożony przepływ 
płynu obrzękowego tkanki tłuszczowej. Zabiegi są bezpieczne i bezbolesne, a pacjent 
odczuwa tylko przyjemne ciepło dzięki czemu może się całkowicie odprężyć 
i zrelaksować. Efekty są widoczne już po pierwszym zabiegu. Radiofrekwencja cofa 
czas i działa zapobiegawczo poprzez odnowę struktury kolagenowej i poprawę 
krążenia krwi. Zastosowanie specjalnie opatentowanego kremu pozwala na uzyskanie 
optymalnych efektów zabiegu. 

EFEKTY: 

• Lifting twarzy 

• Zwiększenie napięcia i elastyczności skóry twarzy 

• Podniesienie owalu twarzy 

• Zwiększenie gęstości skóry

• Sypłycenie zmarszczek

• Rewitalizacja skóry twarzy

innowacyjny zabieg



NAJNOWOCZEŚNIEJSZY 
PARK MASZYN 
W ŚREMIE ORAZ 
DREZDENKU

SKORZYSTAJ Z 
NAJSKUTECZNIEJSZYCH 
TECHNOLOGII! 

REDUKCJA: 
• tkanki tłuszczowej, 

• blizn, 

• rozstępów, 

• przebarwień, 

• trądziku, 

• zmarszczek

Nie wiesz jaki zabieg na twarz czy ciało  będzie  dla Ciebie odpowiedni? Jakie powinny 
być  odstępy między zabiegami? A może  masz problem, który wymaga diagnostyki? 

Umów się  na dermokonsultację, a my stworzymy indywidualny Beautyplan. 


