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Základní ošetření
Povrchové čistění, tonizace, peeling, hloubkové 

čistění pomocí ultrazvukové špachtle, aplikace 

séra, maska, závěrečná péče

 990,-  |  60 min.

Ruční kosmetické ošetření
Povrchové čistění, tonizace, peeling, hloubkové 
čistění pomocí ultrazvukové špachtle, aplikace 
séra, masáž obličeje krku a dekoltu nebo zapra-
cování sera stimulačním ultrazvukem, maska 
krémová nebo alginátová, závěrečná péče. 
(Postup u PAPAYA ENZIMATIC 3 v 1 se liší).

Přístrojové kosmetické ošetření 
Povrchové čištění, tonizace, barvení a depilace 
obočí, peeling, hloubkové čištění, ruční dočistění,  
aplikace aktivního séra, přístrojová stimulace, 
penetrace, alginátová maska, závěrečná péče.  
(U ošetření Papaya enzymatic 3v1 se postup liší).

PAPAYA ENZYMATIC 3 v 1 
Hloubková exfoliace + výživa + ochrana pro 

okamžitou a dlouhotrvající hydrataci s UVA a UVB 

ochrannou. Ošetření s AHA kyselinami zajistí 

dokonalou péči pro poškozenou pleť a hloubkovou 

stimulaci buněčných procesů. Aplikace je včetně 

ENZYMATIC alginátové masky pro hloubkovou 

exfoliaci a výživu.

Přístroj. oš.  1 450,-  |  75 min.

OXYFY ME 72 s molekulárním kyslíkem 

Hloubkové okysličení molekulárním kyslíkem  

se 72 hodinovou intenzivní hydratací 3D CUBE  

kyselinou hyaluronovou s 3 molekulárními hmot-

nostmi. Ošetření exclusive 90 minut je s alginátovou 

maskou OXYFY ME.

Ruční oš.  1 150,-  |  75 min.

Ruční oš.  1 450,-  |  90 min.

Přístroj. oš.  1 700,-  |  105 min.

WAKE ME UP 72 proti otokům

Remodelující, vypínací, proti otokům a tmavým 

kruhům pod očima. Ošetření exclusive 90 minut  

je s alginátovou maskou WAKE ME UP.

Ruční oš.  1 150,-  |  75 min.

Ruční oš.  1 450,-  |  90 min.

Přístroj. oš.  1 700,-  |  105 min.

WHITE N‘ BRIGHT 72  
se SYMWHITE PLUS

Prozařující, redukující pigmentace a sjednocující 

barvu pleti. Hloubková hydratace a okysličení, 

unikátní ingredience SYMWHITE plus. Ošetření  

exclusive 90 minut je s alginátovou maskou 

WHITE N‘ BRIGHT 72

Ruční oš.  1 150,-  |  75 min.

Ruční oš.  1 450,-  |  90 min.

Přístroj. oš.  1 700,-  |  105 min.

IN CONTROL  
Intenzivní redukce problematické pleti s projevy 

akné a stabilizace buněčných procesů. Ošetření 

obsahuje patentovanou látku CLEARSYM.  

Ošetření exclusive 90 minut je s alginátovou  

maskou s enzymy IN CONTROL.

Ruční oš.  1 250,-  |  75 min.

Ruční oš.  1 450,-  |  90 min.

Přístroj. oš.  1 700,-  |  105 min.

HYALURON COLLAGEN 3D LIFT
Extrémně účinné ošetření bojující proti stárnutí 

kůže, které nabízí intezivní anti – aging a současně 

redukci již vzniklých vrásek a ochablost. Dochází 

k výraznému zvýšení elasticity pleti. Ošetření 

obsahuje mořský kolagen a prekurzor kolagenu. 

Ošetření exclusive 90 minut je s alginátovou  

maskou COLLAGEN 3D LIFT. 

Ruční oš.  1 250,-  |  75 min.

Ruční oš.  1 550,-  |  90 min.

Přístroj. oš.  1 800,-  |  105 min.

SUPERSTAR 72 
Intenzivní okamžitý lifting a zpevnění kontur, 

antioxidační s ochrannou dlouhotrvající hydratací. 

Vysoký obsah 3D CUBE kyseliny hyaluronové, 

colagenu a retino peptidů (argireline – neinvazivní 

botox) zajišťuje významné vypnutí pleti. Ošetření 

exclusive 90 minut je s alginátovou maskou  

SUPERSTAR 72.

Ruční oš.  1 250,-  |  75 min.

Ruční oš.  1 550,-  |  90 min.

Přístroj. oš.  1 800,-  |  105 min.

Luxusní Anti – Aging ošetření  
Intenzivní okamžitý lifting a zpevnění kontur 

zapomocí za pomocí multipolární radiofrekvence 

a ošetření Hyaluron Collagen 3D Lift.

Přístroj. oš.  1 990,-  |  120 min.

Kontraindikace kosmetického ošetření: horečky, antibiotika, odřen-
iny, vyrážky, opary, akutní dermatitidy, onkologické onemocnění,  
3 týdny po výplních, přibližně 3 měsíce po plastikách obličeje  
(vždy po povolení lékaře), zánět  spojivek, ječné zrno, spálená kůže, 
akutní výskyt lupénky, v těhotenství se vynechávají některé tahy 
masáží (vibrace + tlakové body), při akutním zanícení akné
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