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i b]ask. Zaleca się lr,r,konanie serii 3 zabiególl, rv odstępach
10-dr-riorrłch.

CENA: t\\:arz - 300 zł, tu,arz i szrja - -ł50 zł
G oz l s : Klinika Skin C onc ept, \\hrszalva (rrrłrll skin conc ept.

com.p1)

NAzwA: Fotorra /łD
NA czYM PoLEGA; JeSt to zabieg laserovił; którl,umoŻlivria
odbucior,vę kolagenu i lłłpełnienie bruzd r,r,skórze.

Połączenie czterech tr_vbólv i dlvóch uzupełniającvch
długości faLi pozrvaia na przeprow,adzenie ńdocznego
liftingu już podczas.jednej sesji, Na początku lv ramach
Endoliftingu skanorvane są ule\Ą,,l-}ętrzne mięśnie rł .1amie
ustnej. co zwiększa precvzję lasera. Jego działanie por,voduje

kurczenie się lvłókien kolagenorrvch, rłłpełnienie bruzd
nosowo-wargorrvcłł oraz poprawę napięcia skóry Kolejn_v

etap to Frac3. podczas którego następqe spłycenie
drobn_vch zmarszczek i zagęszczenie skóry Zabieg obejmuje
tez Piano, czvli głębolł terrnolifting za pomocą długiego
impulsu lasera, i Superfacial. cnil de]ikatn_v peeling
laserorłri \Ąlsz,vstko trrł-a ok. 2 godz. i nie boli.
Przecirrłvskazaniem jest m,in. przrjmorvanie antr,,biotvków
(miesiąc przed), stanv zapalne 1 infekcje. \\'lrrjątkolrrch
s,vtuacjach nlozna zabieg porvtórzvć, iednak nie w,cześniej

niż po upłrrr ie 3-ł miesięcr.
crxl, 3500-.ł500 zł
GDzl E: Beau§ Nledica1 Spa, Whiszaua (rłłvrr:beaurymedspa,p1)

NAzwA; Cosmelan \Iesoestetic
NA czYM PoLEGA: To iedna z najskuteczniejsz,_vch kuracji
rrłbielającvch o narvchmiastowm działaniu, która
jednocześnie prz\a\aaca rórrnorvagę cerze tłustej
i trądzikorvej. Li}slidu3e rvszrstkie Ęp,v przebarwień:

zarórr,no te posłoneczne. lak i hormonalne, Zabieg należv
w.,,konać ll,sabinecie 1ekarskim. Na oczvszczoną skórę
lekarz r-rak]ada naskę Cosnrelan 1, którą po kilku godzinach
sani zmrx,amr. Po tlrr. etapie skóra intensr. r,nie się

złuszcza i jest mocno zaczerrłieniorra. dlatego pacjent nlusi
smarorr-aĆ się kremem reqenerującvn1 oraz StoSoWaĆ

preparatt z rtlsokim flltrem. Druga część terapii \\-ląze się

z sanlodzielną aplikacją kremu Cosme]an 2 rł,ediug zaleceń
lekarza, Ta kuracja po}ega mięclz_v innvnri na halnotraniu
działaria t\Toz\Tlaz\:, enz\-lllu biorącego udział rł procesie

trvorzenia nelaninr,.
Efekt roz,jaśnionej
i irrgładzonej t$,arzv
rticlać po tlgodniu.
a przebarńenia
stopniorr,o ustępują
po stosorłaniu kremu
Cosnrelan 2, Rezultat
utrzrmuje się przez rok.
crxł, 1800 zł-zabieg
i kren,lv do domorvej
pielęgnacii
GDztE; Oricea Gabinet1,
Dernratologii
E stet_vczllej i Medvcr,rrr:
AntiAging, Warszarła
(rnrrłl oricea. com)

NAzwA: }Iela Peel
Forte
NA CZYM POLEGA:

Kuracja d}a osób,
które mają tendelrcję
do nar,wacającvch
przebarrrień, rórłniez
pozapahrvch. i rrie mogą
br,ć poddalvarre
terapion irnvołująclrrr
szvbkie i si]ne
złuszczanie. Zabieg
jest kilkuetaporłł
\\l gabilecie dernratologicznl,nl nakłada się stopniorlo
substancj e aktnrłle (h__vdroksv}avasy olaz preparaty
lralnujące p1,oces lnelanogenez\ ),

Potem aplikujemv specja}n,v kiem rozjaśniającr: któr_v

pozosta,iviam_v na }"i]ka godzin, Następńe przez miesiąc
uĄrvamy w dorrru kremu o rrnlsokim stężeniu substal-icji
cn,nIlvclr. Kolein_v zabieg rv gabinecie urkonr{errr_v
po rnieslącu. Ten rodzaj Łelapii ńe rrrrvołuje sŁanu zapalnego
i silnego złuszczania. Pierrlsze efektv widaćjuż po 2-3 §g.
crxa,, 1200 zł,, zabiegi ]cenr clo dorlollej pielęgnac;i
c ozt r, hft-}'I ed, R_vbnik (łlrłłi liftmed. pl)

NAzwA: Renovation Radicale Thal5o
M-Ceutic
NA czyM poLEGA: \Ńrór,lłruje pouierzchnlę naskórka.
znrniej sza ńedoskonałości (drobne krostki, T ozszetzone
porv), rrirł,eluje plamv pigmentacljne, odmładza skórę.
Pierrvsz1 etap to peeling cherniczn.l,, którego stężenie
dobiera się do potrzeb skórli Następnie lra trvarz nakłada
się ampułkę z aktl,rr.nlłn tleneln oraz cz,vstv kompleks
rewitalizującv Nlesolift l,{ańne, Pobudza on metabolizm
konrórkorłr, i odmładza skórę. ostatni etap to maska
korvgująca niedoskonało ści z rlużą darł&ą składnikórv
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