Kezelések
Kis tisztító arckezelés 70’

6700 Ft

-ajánlott érett bőrnél vagy pár darab akne,
főleg az orron, állon lévő mitesszerek esetén[letisztítás, peeling, felpuhítás, max. 20’
tisztítás, fertőtlenítő áttörlés, maszk, közben
átmasszírozás, hidratáló krém, bőrpírt fedő BB
krém]

Nagy tisztító arckezelés 90’

9700 Ft*

-ajánlott sok betokosodott mitesszer, akne
esetén[letisztítás, peeling, felpuhítás, max. 40’
tisztítás, fertőtlenítő áttörlés, maszk, közben
átmasszírozás, hidratáló krém, bőrpírt fedő BB
krém]

Választható a kezelésekhez:
 Hatóanyagos, ellazító
masszázs +20’

+ 3600 Ft

[arc-,dekoltázs-,váll-,felkarmasszázs]

Biodroga extra tápláló fátyolmaszk
önmagában:
3500 Ft
[letisztítás, peeling, tonizálás, fátyolmaszk és
pontmasszázs, bőrtípusnak megfelelő
krémezés]

Választható a kezelésekhez:

 Tű nélküli mezoterápiás vagy
iontoforézises hatóanyag-bevitel
+3600 Ft
 Rádiófrekvenciás feszesítés +3600
Ft

Biodroga MD AHA-savas
mélyhámlasztó kúra 45’ + fényvédős
krém
[letisztítás, speciális sav-szérum felvitele, a bőr
pH-jának visszaállítása, Biodroga fátyolmaszk,
fényvédős krémezés]

 Hidegterápiás

 6 alkalom

nyugtató átsimítás
+ 1000 Ft
 Gépi hatóanyagbevitel + 3600 Ft

 Kiegészítő alkalom

Tisztító hátkezelés 80’

6600 Ft

[letisztítás, peeling, felpuhítás, tisztítás,
fertőtlenítő áttörlés, nyugtató testpakolás,
hidratáló krém]

Hatóanyagos, ellazító
masszázs önmagában 30’

5100 Ft

[letisztítás, peeling, tonizálás, arc-, dekoltázs-,
váll-, felkarmasszázs, bőrtípusnak megfelelő
krémezés]

75.000 Ft
12.500 Ft

Mesopen bőrszerkezet-újjáépítő kúra
90’ + BCN Institute mezoterápiás krém
[arc letisztítása, peeling, tonizálás,
bőrfertőtlenítés, steril hatóanyagok bevitele
Mesopennel, Biodroga fátyolmaszk, befejező
krémezés]

 5 alkalom:
 Kiegészítő alkalom:

75.500 Ft
9.900 Ft

A kúra előtt személyes konzultáció,
bőrdiagnosztizálás szükséges (mely
ingyenes)!

Mezoforte arc-nyak bőrfiatalító
kezelés 100’:
RF+mezoterápia+CryoTyteRF
15.900 Ft
[letisztítás-peeling-tonizálás, 30 perces
masszázs, RF, tű nélküli
mezoterápia/iontoforézis, CryoTyteRF
hatóanyagcsapda, Biodroga fátyolmaszk,
krémezés] –az ár az arc-nyak kezelésére
vonatkozik 1

Mezoforte-bérlet (arc-nyak)
 4 alkalom:
63.600 Ft
 Kiegészítő alkalom bérlethez:
14.900 Ft
Tű nélküli mezoterápiás/iontoforézises
hatóanyag-bevitel arc-nyak + 30’-es
masszázs bérlet
38.500 Ft/5 alkalom
CELLMED bőrdiagnosztizálás és
tanácsadás megfelelő otthonápolási
szerek ajánlásával
5700 FT-tól

Gyantázások
Mílium, benőtt szőrszál eltávolítása:

Patronos
gyanta

Cukorgyanta

 3 db-ig:
 4.-8. db-ig:
 9.-től :

ingyenes
1500 Ft összesen
2800 Ft összesen

Szemöldök

(választható
csipeszeléssel:
600-900 Ft)

800 Ft

Bajusz

-

700 Ft

Áll

-

900 Ft

Hónalj

-

1500 Ft

Kar

1800-2000 Ft 2200-2400 Ft

Mellkas

1300-1800 FT 1700-2200 Ft

Hát

1600-2300 Ft 2000-2700 Ft

Has

900-2000 Ft

1300-2400 Ft

Fazon

-

2500 Ft

Női intim

-

3500 Ft

Fenék

-

1400-2400 Ft

Comb

1200-2800 Ft 2000-3600 Ft

Láb térdig

2500 Ft

3300 Ft

Teljes láb

4000 Ft

5000 Ft

A cukorgyantázáshoz minden vendégnél (intim
területen minden tégelybe merítésnél) új spatulát
használok.

Tartós szemöldökfestés
Tartós szempillafestés

800 Ft
1250 Ft

* A legelső, „Nagy tisztító arckezelés”
bőrdiagnosztizálásánál a Vendéggel
közösen megbeszélésre kerül a tisztítások
gyakorisága. A bőr állapotának, egyéni
érzékenységének függvényében szükség
lehet még 1 „Kis tisztító arckezelésre” az elsőt
követő héten.
***A nyak, dekoltázs és a hát felső részének
AHA-savas kezeléséről, árairól személyesen
vagy a +36 30 938 9240-es telefonszámon
van lehetőség érdeklődni.

A Mezoforte bőrfiatalító kezelés kérhető
még:
1

 arc-nyak-dekoltázs 120’ –22.000 Ft
 Bérlet:
arc-nyak-dekoltázs/4 alkalom:
88.000 Ft
kiegészítő alkalom:
21.000 Ft

