
Slide styler®
Moderní lymfodrenáž

Podpora zeštíhlení 

10x
1x

3000 Kč
  400 Kč

·Lymfodrenáž dolních

 končetin, břicha, zadečku

·Restart lymfatického

 systému

·Odvodnění

·Zpevnění vaziva

·Detoxikace organismu

·Vhodné po invazivní

 liposukci

·Na oteklé nohy

2 - 3 návštěvy týdně

Body star® + Slide styler®
2 procedury v 1 čase!

Podpora zeštíhlení

10x
1x

3000 Kč
  400 Kč

·Vhodné na ženské

 problémové partie těla - boky,

 stehna, zadeček

·Účinně formuje postavu

 a štěpí tukové buňky

·Intenzivní procvičení svalů

2 - 3 návštěvy týdně

Vacustyler®
Odstranění celulitidy

10x
1x

3000 Kč
  400 Kč

30-45 min.

·Restart lymfatického 

 systému

·Podtlaková cévní masáž

·Zpevňuje vazivo

·Formuje postavu, nohy, boky,

 břicho

·Díky inhalaci kyslíku spaluje

 tělo více tuků

·ředchází křečovým žilám

2 - 3 návštěvy týdně

SPM-PO Tuning®
Zpevnění a zakulacení

zadečku

10x
1x

3000 Kč
  400 Kč

45 min.

·Vyzdvihnutí hýžďových

 partií (bez pomoci silikono-

 vých výplní)

·Zpevnění svalů a vaziva

·Vypnutí pokožky

·Odstranění celulitidy

2 - 3 návštěvy týdně

45 min.45 min.

Objednávky: 605 213 683, 577 433 110
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Neinvazivní liposukce
Odstranění celulitidy

Lymfobunda
Lymfodrenáž horní

poloviny těla

60 min.

SPM-Digital®

MESOCARE®

·Modelace těla pomocí dvou

 přístrojů, vakuové masáže

 a ultrazvuku

·Odstranění celulitidy

·Vyhlazení ochablé kůže

·Odbourává tukové buňky

·Výsledky již po druhé návště-

 vě

Doporučená kůra je 2x týdně

45 min.

Hladké pevné ruce,

zpevnění kůže.

Detoxikace horní poloviny těla.

Zmenšení objemu trupu

2-3 návštěvy.

Přístrojová kosmetika
Omlazení pleti

90 min.

SPM-Digital ®

MESOCARE®

CRYSTACOLAGEN®

·Výrazné zpevnění a omlaze-

 ní pokožky

·Aktivace látky s vyhlazují-

 cím a hydratačním efektem

·Čištění pleti

·Vakuová masáž

·Ultrazvuková mezoterapie

·Aplikace crystalncolagen

 masky

5x      4000 Kč 10x      3000 Kč
1x          400 Kč

3x      2500 Kč

DERMASONIC®
Vibrační galvanická

žehlička

30 minut      500 Kč

30 min.

·Šetrné omlazení pleti

·Příjem kyslíku o záporně

 nabité ionty

·Regeneruje buňky, vyhlazuje

 vrásky

·Urychluje syntézu kolagenu

 v pokožce

·Okamžité výsledky

1x      1000 Kč 1x      1200 Kč
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