Kosmetologinės paslaugos:
Veido odos valymas
Ultragarsinis veido odos valymas - 60 min.
Mechaninis veido odos valymas - 90 min.
Kombinuotas veido odos valymas - 90 min.

35 EUR
35-50 EUR
45-55 EUR

Cheminis odos šveitimas
Cheminis veido odos šveitimas
40-65 EUR
Cheminis veido ir kaklo odos šveitimas
45-70 EUR
Akių srities atjauninimas, prieš maišelius ir tamsius ratilus - papildoma
18 EUR
zona pagrindinės procedūros metu
Cheminiai odos šveitimai atnaujina pažeistą odą su trumpu atsistatymo laiku ir matomais
rezultatais jau po kelių dienų. Kiekvieno iš pilingų sudėtyje yra tokios rūgštys, kad būtų kuo
mažesnis odos dirginimas, tolygesnis šveitimas, kad pasiekti maksimalių rezultatų sprendžiant
tam tikrą odos problemą. Procedūra kartojama kas dvi savaitės. Kursas – 6 procedūros.

Mikroadatinė mezoterapija
Veido srities mezoterapija pagal odos būklę
Veido ir kaklo sričių mezoterapija pagal odos būklę

40-50 EUR
45-60 EUR
55-70 EUR

Veido, kaklo ir iškirptės sričių mezoterapija pagal odos būklę
Galvos mezoterapija nuo plaukų slinkimo
35 EUR
Mikroadatinė mezoterapija intensyviai regeneruoja oda ir pasižymi priešuždegiminiu poveikiu,
kurį iššaukia aktyvus mikroadatinis odos subadymas specialiomis adatų kasetėmis. Atliekami
dūriai nėra gilūs, todėl procedūra nėra skausminga, nekraujuoja, po procedūros oda labai
greitai grįžta į normalią būklę. Šis mezoterapijos metodas ypatingai veiksmingas prieš odos
senėjimą, odos stangrumui ir patempimo efektui pasiekti, prieš randus, strijas. Procedūrų
kursas priklauso nuo sprendžiamos problemos būklės. Procedūros atliekamos kartą į
2-4 savaites.

Procedūros pagal odos problemas ir poreikius
Drėkinamoji procedūra
45 EUR
Raminamoji procedūra jautriai odai
45 EUR
Procedūra riebiai odai
42 EUR
Procedūra prieš odos senėjimą
49 EU
Procedūra kuperozinei odai
45 EUR
Sothys jauninanti veido procedūra
65 EUR
 MEDER BEAUTY SCIENCE Eu Seb - Riebios odos korekcija
60 EUR
 MEDER BEAUTY SCIENCE Hydra FIll - Gilusis drėkinimas
65 EUR
MEDER BEAUTY SCIENCE - saugumas ir efektyvumas.
МEDER BEAUTY SCIENCE - tai organinių augalinių ekstraktų ir šiuolaikiškiausių
biotechnologinių ingredientų kombinacija.
Hydra Fill - gilusis odos drėkinimas, stimuliavimas. Procedūra tinka visoms amžiaus
kategorijoms, sausai, dehidratuotai ir labai jautriai odai; didelių miestų gyventojams; rūkaliams;
traumuotos odos atnaujinimui (po lazerinių, dermabrazinių procedūrų, cheminių pilingų);
nuotakoms prieš iškilmių dieną; visiems, kas nori gerai atrodyti.
Po procedūros atsistato drėgmės lygis giliuose odos sluoksniuose ir natūralus apsauginis
barjeras, užsipildo raukšlės, sumažėja nuovargio požymiai ir laisvųjų radikalų aktyvumas.
Procedūros rezultatai: pastebimai lygesnė oda, tolygi veido odos spalva, odos švytėjimas.

Depiliacija moterims Lycon vašku
Antakiai
Nosis
Smakras

5 EUR
5 EUR
6 EUR

Viršutinė lūpa
6 EUR
Pažastys
12 EUR
Rankos (iki pusės)
16 EUR
Rankos (pilnai)
20 EUR
Blauzdos
16 EUR
Kojos (pilnai)
25 EUR
Bikini (dalinė)
21 EUR
Bikini (pilnai)
32 EUR
Po depiliacijos nerekomenduojama 1-2 dienas degintis saulėje ar soliariume, maudytis vonioje,
ežere, upėje, jūroje ar baseine.

Antakių ir blakstienų procedūros
Antakių korekcija vašku arba pincetu
4 EUR
Antakių dažymas
4 EUR
Antakių korekcija ir dažymas
8 EUR
Blakstienų dažymas
4 EUR
Antakių architektūra Henna dažais
15 EUR
Klasikinis blakstienų priauginimas
30 EUR
Klasikinio blakstienų priauginimo korekcija
18 EUR
Elleebana blakstienų rietimas
45 EUR
Elleebana momentinis natūralių blakstienų pakėlimas bei rietimas-tai būdas ilgam
laikui džiaugtis gražesnėmis, žymiai tamsesnėmis ir patraukliai pakeltomis
blakstienomis. Ši profesionali procedūra garantuoja prabangiai atrodančias
blakstienas, kurios nepraranda savo išvaizdos net maudantis, 8 savaites, kai kuriais
atvejais net iki 12 savaičių.

Masažai
Veido masažas – 60 min.
20 EUR
5 kartai
90 EUR
10 kartų
170 EUR
Veido masažas ir kaukė
25-35 EUR
Masažo metu atpalaiduojama pečių juosta, kaklas, veido raumenys. Toks masažai tai labai
maloni ir efektyvi senėjimo profilaktika. Masažas veiksmingai atpalaiduoja mimikos ir giliųjų
raumenų įtampą, gerina skysčių nutekėjimą, koreguoja ir formuoja gražų veido ovalą. Ryškus
rezultatai matomi jau nuo pirmos procedūros. Po šio masažo žmogus jaučiasi pailsėjęs,
atsipalaidavęs, mažiau matomos raukšlės, pagerėja miegas.
Japoniškas terapinis veido masažas KOBIDO
45 EUR
Šis nuostabus masažas atsirado Japonijoje daugiau negu prieš 500 metų. Masažo metu
stimuliuojama nervų sistema, atkuriama kraujo ir limfos apytaka, atpalaiduojami raumenys.
Japoniškas terapinis veido masažas padeda:
Sumažinti odos glebumą ir raukšlių ryškumą;
Padidinti odos skaistumą;
Išvalyti toksinus ir nešvarumus;
Normalizuoti odos drėgmės balansą;
Atpalaiduoti veido ir kaklo raumenų įtampą;
Pagerinti vidaus organų funkciją per refleksogenines zonas ir meridianinę sistemą.
Japoniškas terapinis veido masažas stipriai veikia žmogaus energetinę sistemą, todėl poveikis
jaučiamas ne tik veide, bet ir visame kūne, atsiranda pilnatvės pojūtis.

