HU

Yas mine Be auty
&
Me dical Spa

YASMINE BEAUTY & MEDICAL SPA
Fedezzük fel együtt a világot, látogassuk meg az
érzékek birodalmát!
Beauty részlegünkön igyekszünk Önt elrepíteni földünk összes
zeg-zugába, egzotikus helyekre. Megmutatjuk milyen módon
szépítkezett Kleopátra, mit tudtak az ősi Maják, mire használták a
bambuszt a távol keleten? Mit csinálnak a japán nők a kezükkel, vagy
mitől szép az orosz hölgyek szemöldöke? Tudja, hogy honnan ered
a kávé, a csokoládé, és milyen hatást fejtenek ki a bőrre? Járt már a
füstös Mexikóban? Esetleg elvihetjük Cincinnatibe? Mit szólna ha csak
Tihanyig mennénk, vagy szívesebben élvezné a francia eleganciát?
Kényeztetné magát hegyi patakok kincsével, a hegyikristály erejével?
Érezné a Holt-tenger áldásos hatását, és szívesen megtudná, hogy
él-e ott Garra rufa (doktor hal)? Meglelné az indián törzsek lávaköves
titkát?
Bónuszként még a jövőt is felfedezheti! Kipróbálhatja a legmodernebb
elektrokozmetikai készülékeket, melyeket Singapurtól az USAig terjedően fejlesztettek azért, hogy a legmagasabb színvonalú
szépészeti szolgáltatást tudjuk Önnek nyújtani!
Ne utazzon messzire, nálunk megleli amit keres!
Az egész világ nálunk van!

GYERMEK WELLNESS
Gyermek manikűr 20’
2 500 Ft
+lakkozás
400 Ft
„Ciróka-maróka” arcmasszázs 15’
3 500 Ft
Varázserő masszázs
(szülői jelenléttel, 5- 12 éves kor között) 20’
4 000 Ft
Csoportos manógimnasztika (szülői jelenléttel,
4- 12 éves kor között) gyógytornásszal, 2-5 fő részére 25’ 2 000 Ft/ fő

KÜLÖNLEGES AJÁNLATUNK FELNŐTTEK RÉSZÉRE
Roboráló csomag: 5 kezelés
Oxigén terápia, vitamin koktéllal 20’
Légzéskönnyítő gyógytorna 15’
Vitalizáló gyógymasszázs 25’
Inhaláció sóoldattal 12’
Hydrox pezsgőfürdő 20’
Gyógytea

25 000 Ft

Csomagunkat betegségek után közérzetjavításra, az esetleges fennmaradó tünetek enyhítésére ajánljuk. Amennyiben rendelkezik
egészségpénztári kártyával, egyes kezelések és egyéb szolgáltatások
elszámolhatók a kártya terhére.
Alakformáló csomagajánlatunk 90’
18 500 Ft
(4 -féle kezelést tartalmaz)
1x Ultrahangos kavitáció (helyi zsírbontás) 20’
1x Rádiófrekvenciás kezelés, testkezelés 10’ (bőrfeszesítés)
1x Gépi nyirokmasszázs 25’ (méregtelenítés)
1x Fóliás testtekercselés gél állagú hatóanyaggal (cellulitcsökkentés)
Végeredmény: alkalmanként 1-3 cm kerületcsökkenés, feszes, sima
bőrfelület. Javasoljuk, hogy az ideális hatás eléréséhez minimum 3
alkalommal vegye igénybe!

GYÓGYÁSZAT
Orvosi vizsgálat

7 900 Ft

Orvosi tanácsadás hozott orvosi leletek alapján

5 500 Ft

Orvosi kontrollvizsgálat

5 500 Ft

EKG

5 200 Ft

Injekció beadása (muscularis)

2 500 Ft

Injekció beadása (speciális)

2 600 Ft

GYÓGYKEZELÉSEK
Iszappakolás 2-3 ízületre

7 500 Ft

Nagyobb felületre

8 500 Ft

Speciális pakolások (Flour, Ritex, Antiphlogistikus
pakolás) 2-3 ízületre

7 000 Ft

Nagyobb felületre

8 000 Ft

Hydroxeur

5 000 Ft

Szénsavfürdő

4 900 Ft

Elektromos kádfürdő

6 000 Ft

Vízalatti sugármasszázs

7 000 Ft

Négyrekeszes galvánfürdő

5 500 Ft

Súlyfürdő (speciális hévízi kezelés)

6 500 Ft

Gyógytorna – egyéni 20’

6 500 Ft

Interferencia

5 500 Ft

TENS

5 500 Ft

Ultrahang terápia 		

7 000 Ft

Iontophoresis 		

5 000 Ft

Inhaláció (sóval) 		

5 000 Ft

Oxigénterápia 		

6 000 Ft

Mágnes terápia 		

6 000 Ft

Gyógymasszázs 15’ 		

5 500 Ft

Gyógymasszázs 25’ 		

6 900 Ft

Gyógymasszázs 40’ 		
Gyógy- egész testmasszázs és talpmasszázs 60’
Gyógy- hátmasszázs és talpmasszázs 40’
Gyógy- egész testmasszázs és fejmasszázs 60’
Gyógy- hátmasszázs és fejmasszázs 40’

Gépi nyirokmasszázs 25’

9 900 Ft
15 900 Ft
9 900 Ft
15 900 Ft
9 900 Ft

6 000 Ft

Gépi nyirokmasszázs 50’ 		

10 500 Ft

Elektromos hasizom fejlesztő kezelés (3 alkalom)

14 900 Ft

Gépi alakformáló testkezelés 30’

7 500 Ft

Gépi alakformáló testkezelés 60’

11 500 Ft

KÜLÖNLEGES MASSZÁZSOK,
WELLNESS TESTKEZELÉSEK
Kubai varázs peeling 15’
3 900 Ft
Testrészek peelingelése, radírozása barna nádcukorral. A kezelést
masszázsok előtt ajánljuk.
Kubai varázs peeling 30’
5 500 Ft
A teljes test peelingelése, radírozása barna nádcukorral. A kezelést
masszázsok, szaunázás és aromafürdő előtt ajánljuk.
Stresszoldó nyak-, váll-, hátmasszázs 25’
6 900 Ft
A kezdeti lazító, majd egyre mélyebb és intenzívebb fogásokat alkalmazó masszázs során könnyebben ellazulnak a nyak, váll, hát fájdalmasan feszült, görcsös izmai, az izomcsomók, valamint javul az agy
vérellátása és enyhülnek a fájdalmak.
Frissítő masszázs 25’
6 900 Ft
Általános közérzetjavító szolgáltatás, amelynek frissítő, kondicionáló
hatása miatt a páciens közérzete javul.
Frissítő talpmasszázs 25’
6 900 Ft
A talpon lévő számos idegvégződés zónákba rendeződve egy-egy
szervre vagy testrészre reflexhatáson alapulva hat. Javul az egész
szervezet keringése, megkönnyítve így annak működését. A lábfej, a
lábujjak és a boka izületei mozgékonyabbá válnak, a nehéz láb felfrissül.
Tihanyi levendulás masszázs 25’
6 900 Ft
A masszázs felidézi a tihanyi levendula ültetvények illatát. Egy hos�szú, fárasztó, stresszes nap után nincs is jobb egy kellemesen nyugtató, levendula illatú masszázsnál, mely amellett, hogy relaxál, finoman
élénkít is.

Cincinnati energetizáló fejmasszázs 25’
6 900 Ft
Ha kiszakadunk megszokott, pergő életritmusunkból és nyugalomra, lazulásra vágyunk, remek megoldás lehet ez a speciális fejmas�százs. Ajánljuk izomeredetű és egyéb fejfájás csillapítására, alkalmas
a stressz, idegesség, feszültség, levertség, enyhe fokú depresszió oldására. Ezen kívül fokozza a hajas fejbőrben található hajszálerek
vérkeringését.
Kismama masszázs, (arc, dekoltázs és kar) 30’
7 500 Ft
A kényeztetés, relaxálás kinek járna jobban, mint a kismamáknak?
Ami jó a mamának, jó a babának is! Szeretettel várjuk simító jellegű,
kényeztető masszázsunkra!
Indián törzsek lávaköves titka 60’
14 900 Ft
Arcmasszázzsal kiegészítve 90’
18 900 Ft
Masszázsunk a Csendes-óceán szigetei és Amerika vulkanikus területeiről származik, de egyes források szerint Indiában, Polinéziában, Kínában
és az ősmagyarok sámánjai is használták a köveket a gyógyításaik során.
A testrészeket beolajozzuk, majd a 40-50° C-ra hevített lávaköveket felpakoljuk az energiapontokra, csakrákra, vagy görcsös izmokra, és a bőrön
hagyjuk. A kezelés kivitelezési módjának száma szinte végtelen, csak a
masszőr fantáziája és szakmai tudása szab határt. Javasoljuk stresszesen
élő emberek számára, depresszió, lehangoltság esetén is, hiszen kedélyjavító hatású, elűzi a fáradtságot.
New York City Manager masszázs 50’
12 900 Ft
Remek antistressz kezelés tetőtől-talpig! A túlhajszoltság, a határidők, a
teljesítményelvárások és a konfliktusok gyakran okoznak stresszt a mindennapi életben. Ezek a negatív impulzusok hosszú időn keresztül tárolódhatnak szervezetünk különböző területein, az izmokban, csontokban,
kötőszövetekben és az ízületekben. Hosszú idők gyakorlati tapasztalata
alakította ki ezt a speciális kezelést, mely fizikai és energetikai szinten,
egyénre szabottan hat kifejezetten a stressz oldására.

Lélekmelengető olajos masszázs 50’
11 900 Ft
Felgyorsult életmódunkban, teljesítményorientált világunkban természetes igényünk van rá, hogy néha egy kicsit lelassítsunk és legalább egykét órán át magunkkal foglalkozzunk. A gyógyhatású, gyógynövényes
meleg olajjal végzett masszázs nyugtató, pihentető, relaxáló, és nem
utolsósorban remek élmény. Jótékonyan hat az izomgörcsökre, reumára, elősegíti az energiaharmonizálást a szervezetben. A kényeztető olajos
masszázst különösen akkor javasoljuk Önnek, ha testileg vagy lelkileg
rendkívül kimerült.
Relaxáló masszázs aromaolajjal 50’
11 900 Ft
Ínyenceknek ajánljuk, akik egy kis megnyugtató kényeztetésre vágynak.
A relax masszázs egy lágyabb masszázsfajta, mely feltölti az egész testet
energiával, nyugtat.
Indonéz bambusz masszázs 50’
12 500 Ft
A bambusz masszázs egy Távol-Keletről származó, exkluzív mas�százsfajta. Speciális és egyedi masszázstechnika, melynek során különböző hosszúságú bambuszrudakkal dolgozunk, és az egészen
lágy és simogató mozdulatoktól kezdve az erősebb fogásokig terjedhet a paletta. A masszázs egyaránt hat pszichológiai és fiziológiai
szinten. Lecsendesíti az elmét és ellazítja a testet, fokozza a pozitív,
kellemes közérzetet. Stresszoldó, vérkeringés fokozó, segíti a nyirokáramlást, fájdalomcsillapító hatású. Megkönnyíti a salakanyagok távozását, cellulit csökkentő.
Csokoládé masszázs 50’
12 900 Ft
Az emberiség egyik legfinomabb csemegéje a kakaóbab, egy trópusi
fa gyümölcse, őshazája a maják és aztékok titkos földje. Mindamellett,
hogy a csokoládé a Maják kora óta mennyei éteknek számít, igen hatásos a szervezetre, testen kívül és belül egyaránt bizonyított jótékony
hatása. A csokis masszázs kiváló a tökéletes ellazuláshoz, bőrszépítő
hatása van, emellett ápol és fokozza az endorfintermelést, ezáltal boldogabbá tesz.

Csokoládés testkezelés 60’
15 500 Ft
A csokoládés kezelés masszázzsal kombinálva kényezteti a testet és a
lelket, felébreszti az érzékeket. Bőrünk bársonyos, feszes és rugalmas
lesz. Különleges, exkluzív, pihentető kikapcsolódást nyújt a peelinggel,
masszázzsal, pakolással tarkított kezelés.
Csokoládés arc-és testkezelés 90’
18 900 Ft
Csokis testkezelésünket kiegészítjük arckezeléssel, mely arctejes letisztításból, peelingből, arcmasszázsból, és csokoládés arcpakolásból áll. A
kezelés hangulata mindenkinek garantálja a tökéletes kikapcsolódást
és feltöltődést.
Kleopátra masszázs, bőrszépítő testkezelés 60’
16 900 Ft
A királynők masszázsa, mely elrepít minket Egyiptomba, ízelítőt kapunk Kleopátra híres szépségápolásából. Ez a kezelés a testet és a lelket egyaránt kényezteti. A mézben megtalálható vitaminok és ásványi
anyagok (kb. 11 különböző vitamint, 33 ásványi anyagot, 19 aminosavat
és enzimeket tartalmaz) hamvassá és bársonyossá teszik a bőrt. A méz
ránctalanító hatása miatt is közismert, hidratálja a bőrt és fokozza a
vérkeringés intenzitását, javítja a bőr anyagcseréjét, ezzel pedig segít,
hogy a méreganyagok gyorsan és hatékonyan távozzanak a bőrből. A
kezelés menete: peeling, mely tengeri só és joghurt keverékével történő bőrradírozás, majd relaxáló, simító mozdulatokból álló masszázs,
méz és aromaterápiás illóolajok keverékével.
Holt-tengeri sópeeling
- aromaolajos testmasszázzsal 60’
15 900 Ft
A Jordán folyó által táplált Holt-tenger Izrael és Jordánia határterületén helyezkedik el. A középkori iratok Ördög tavának is nevezték.
Vizében igen magas a tengerisó koncentrációja és ásványi anyag tartalma. A kezelés során az értékes só és az aromaterápiás masszázsolaj biztosítja a test alapos méregtelenítését. Élénkíti a vérkeringést,
kitisztítja a bőr mélyebb rétegeit, miközben felüdíti és megnyugtatja
testünket, lelkünket. A bőr fellélegzik, rugalmas, puha és bársonyos
tapintású lesz.

Kozmetikai wellness-iszap testkezelés 30’
7 900 Ft
Ez a kezelés a régmúlt időkből, fűből, fából, hévízekből, tengerek üledékéből kapott orvosság a bőrnek. A fekete iszap homogén, puha állagú, szagtalan massza, mely rendkívüli gazdag szerves és szervetlen
anyagokban. Nagy mennyiségben tartalmaz természetes eredetű
antioxidánsokat, vitaminokat, ásványi anyagokat és nyomelemeket.
Méregtelenít, tisztít, és ellazít, visszaállítja a bőr természetes frissességét, tisztaságát, miközben feltölti energiával. Hatására a bőr puha,
bársonyos, üde és fiatalos lesz, csökkennek a gyulladásos folyamatok
és az öregedés látható jelei. Kiválóan alkalmas az arc, a nyak, a dekoltázs ránctalanítására, a test bőrének feszesítésére, cellulit ellen. A
kozmetikai iszappakolás alkalmazásakor a teljesen természetes hideg (nem melegített) iszappasztát vékonyan felhordjuk a kiválasztott
bőrfelületre, száradás után peelingként ledörzsöljük, majd zuhanyozás következik. Minden bőrtípus számára javasolt.
Bőrfeszesítő kezelés a zöld kávé erejével 60’
15 900 Ft
A kezelés menete: peeling, anticellulit masszázs, koffeines pakolás,
fóliás tekercselés. A koffeint mindenki ismeri, ha máshonnan nem, a
kávéból. Az igazság az, hogy nem csak ebben a formában használható, már az ókori Etiópiában is ismerték a bőrre kifejtett hatásait.
A koffein ugyanúgy, mint az éberségünket, bőrünket is felélénkíti. A
koffeint tartalmazó készítményekkel való bőrkezelés eltünteti a narancsbőrt és simává varázsolja a kényes területeket. A koffein vérkeringést fokozó és vízhajtó hatásának köszönhetően minden felesleg
– zsír, salakanyag - hamar távozik és bőrünk újra fiatal lesz. A kritikus
testtájakra (comb, fenék, csípő, has) ajánlott, használata kismamák
esetében nem javasolt.
Mediterrán pezsgőfürdő 15’
Hangulat és közérzetjavító, kényeztető pezsgőfürdő.

5 500 Ft

Sörös pezsgőfürdő férfiaknak 15’
5 500 Ft
A maláta, a komló és az élesztő hatása kiválóan hat a bőrre. Természetes feszültségoldó hatása is van.

EGYÉB KEZELÉSEK
Fülgyertya kezelés 20’
6 000 Ft
A gyertya egy 20 cm hosszú, üreges rúd, amely viasszal átitatott lenvászonból készül. A méhviasz egyenletesen, csepegés nélkül olvad,
nem folyik. Kb. 10-15 percig ég. Eközben hő keletkezik, ami a rúdban
vákuumot hoz létre. A vákuum „kiszippantja” a fülből a salakanyagot,
ami lerakódik a gyertya belsejében.
Álló szolárium (3 perc)

500 Ft

KOZMETIKAI ARCKEZELÉSEK
Express relaxáló arckezelés 40’
10 500 Ft
Amikor bőrápolásról van szó, az álom mindig a puha, sima, feszes
bőr. Expressz arckezelésünk gyorsan üdévé, bársonyossá varázsolja
bőrét. Menete: tisztítás arctejjel, peeling, tonizálás, hatóanyag bevitel
ultrahanggal, arcmasszázs, befejező krém. Mikor javasoljuk? Ha fakó,
fáradt bőrünket felfrissítenénk, ha gyorsan akarunk friss, üde, élettel
teli bőrt, vagy ha fáradtak vagyunk és egyszerűen relaxálnánk egy kicsit.
Drágaköves arcmasszázs,
hegyikristállyal, rózsakvarccal 30’
7 900 Ft
A Hegyikristály kövek jolly jokere, vitalizál, ezen kívül rendkívül jó hatással van a bőrre. Kiegyensúlyozó szerepe van. A Rózsakvarc, védő,
óvó kristály, amely lelki és testi szinten is kifejti hatását. Segít csökkenteni a stresszt. A holisztikus arcmasszázs, kellemes, gyengéd, de
határozott masszázsfogásait, a kristályterápia elemeivel fűszerezzük. A masszázs során elsősorban az arcbőr víztartalmának helyreállítására, anyagcsere folyamatainak gyorsítására, izomtónusának
fokozására törekszünk. A kezelés után a bőrünk újra üde, bársonyos,
élettel teli lesz. Ajánljuk, ha valaki vonzódik az ásványok, drágakövek
rezgéseihez, és kedveli az újdonságokat.
Klasszikus kiskezelés 40’
9 900 Ft
Tisztítás arctejjel, peeling, tonizálás, bőrtípusnak megfelelő szérum és
hatóanyag arc- és dekoltázsmasszázs, valamint szépítő pakolás.
Klasszikus nagykezelés 90’
16 900 Ft
Tisztítás arctejjel, peeling, tonizálás, mélytisztítás, arc- és dekoltázsmas�százs, összehúzó és tápláló pakolás, befejezésként bőrtápláló krém.

Delux Anti-Aging arckezelés
Hölgyeknek és Uraknak 60’
14 900Ft
A francia szalonok elegáns világába repíti el Delux bőrkisimító kezelésünk. A regeneráló, sejtstimuláló, fiatalító arckezelés ásványi anyagokkal,
vitaminokkal tölti fel a bőr mélyebb rétegeit. Revitalizáló hatása révén
tömörebbé, simábbá, ellenállóbbá teszi a bőrt. Kezelés menete: tisztítás
arctejjel, peeling, tonizálás, bőrtípusnak megfelelő szérum és hatóanyag
bevitel, arc- és dekoltázsmasszázs, valamint szépítő pakolás.
Aranyló orchidea kezelés (anti-aging) 75’
20 000 Ft
Kezelésünket professzionális biokozmetikai készítményekkel végezzük.
A kezelési sor több tagja tartalmaz egy különleges japán orchidea kivonatot -”őssejtet”, mely lifting hatása révén elősegíti a fiatalosabb arcbőr
kialakulását: növeli a szemhéjak feszességét, mérsékli a szem körüli ráncok mélységét, javítja az arcbőr tónusát, fényét. A kezelésben számtalan
bio összetevő kombinálódik: sheavaj, argán-, moringa-, szilva- és dinnyemagolaj, alpesi csukóka – hogy csak a legkülönlegesebbeket említsük.
Elsősorban 30 év feletti vendégeinknek ajánljuk ezt az elegáns, virágillatú kezelést, melynek része egy speciális lifting masszázs is. Menete:
letisztítás, peeling, tonizálás, arcszérum, szemkörnyék ápolás, masszázs,
pakolás, befejező arcápoló.
A jövő kozmetikuma Kannabisz 7 arckezelés 50’
24 000 Ft
Vegán termék, gluténmentes!
Megfelel az ISO 16.128 szabványnak, mely a természetes és bio kozmetikai termékekre vonatkozik! Járt már a füstös Mexikóban? Mi oda is elrepítjük! Mennyekben érezhetjük magunkat a kannabidiolt vagy kendermagolajat tartalmazó készítményektől. Kannabiszolajos multi hatású
kezelés, gazdag textúrájával újraépíti az arcbőrt. Extra hidratáltságot
nyújt kiválóan táplál, biztosítja a bőr komfortérzetét. 7 kiemelkedő pozitív hatása van: Táplál, hidratál, nyugtatja, védi a bőrt, regenerál, kisimítja
az arcot, komfortérzetet biztosít.
Kezelés DERMATECH PEN- nel 70’
28 000 Ft
A DERMATECH PEN egy ultra inváziós mikroelem eszköz, mely a bőrben
mikrosérüléseket okozva beindítja kollagéntermelést, és segíti a hatóanyagok jobb felszívódását. A kollagén hatására a bőr felszínén található hegek, ráncok, tág pórusok visszahúzódnak, finomodnak, a bőrkép

egyenletes, kisimult lesz. Tökéletes megoldás a következő kozmetikai
problémákra: bőrfiatalításra az arc és a dekoltázs területén, aknés bőrre,
pattanásos hegeket finomítani, eltüntetni, tág pórusokra, ráncokra.
Kezelés előtt konzultáljon kozmetikusunkkal!
Trendi szemöldök laminálás 60’
17 900 Ft
szemöldök festéssel
+ 2 500 Ft
Ez az innovatív szépségipari eljárás Oroszországból indult hódító
útjára. Mi is elhoztuk Önöknek. A szemöldök laminálás egy igazán
modern, tartós szemöldök formázási módszer, mellyel hosszan tartó
dús, rendezett és divatos hatás érhető el. A kezelés folyamán különféle struktúra módosító, fixáló és tápláló anyagokkal a szemöldök
szálait a kívánt formára állítjuk be. Az egy órás kezelést követően a
szemöldökök hat hétig tartják formájukat, megjelenésük dúsabb,
sűrűbb. Erőteljesebb hatás érdekében a kezelés végezhető szemöldök
festéssel egybekötve, mely szokásosan, kéthetente ismételhető. Elegendő másfél havonta egyszer egy órát rászánni, hogy minden nap
stílusosan megformált szemöldöke legyen

EGYÉB KOZMETIKAI KIEGÉSZÍTŐ KEZELÉSEK
2 500 Ft
2 500 Ft
2 000 Ft

Szempilla festés
Szemöldök festés
Szemöldök szedés

GYANTÁZÁS
Arc
Láb térdig
Láb végig
Bikinivonal
Hónalj
Kar
Hát + mellkasgyanta
Cukorpasztás

2 500 Ft
3 900 Ft
5 300 Ft
3 000 Ft
3 000 Ft
3 000 Ft
4 000 Ft
felár +40%

ELEKTROKOZMETIKA
Diamond Hifu (erőteljes bőrfiatalítás)
90 000 Ft - 290 000 Ft
40’-től 120’-ig
Műtét nélküli plasztikai hatású Anti-Aging kezelés 30 év felettieknek!
Kinek ajánljuk?
1. Annak aki szeretné ráncait csökkenteni, vonalait megemelni
(szemöldök, szemhéj, orr-ajak barázda, orca).
2. Aki szeretné tokáját eltüntetni, arckontúr vonalát újra
kihangsúlyozni.
3. 35 éves kor felett a bőr megereszkedésének megelőzésére
a HIFU kezelés a legjobb megoldás.
4. 45 éves kor felett a megereszkedett bőr helyreállítására
ideális választás a HIFU.
HIFU az egyetlen olyan sebészeti beavatkozást nem igénylő arcfiatalító
technika, amely képes a bőrünk legmélyebb rétegeibe behatolni, és ezáltal az arc egész tartószerkezetét megerősíteni. A HIFU kezelés során
mikrofókuszált ultrahang segítségével a bőr megfelelő mélységeibe tudunk hőt juttatni, épp oda, ahová a legszükségesebb. Hatására a bőrben
fokozódik a kollagén és elasztin termelés, beindulnak bőrünk újjáépítő
folyamatai. A kezelés feszessé, teltté, ragyogóvá teszi a bőrt, teljes körű
lifitinghatást biztosít. Egy alkalom elegendő a kívánt eredmény eléréséhez. Hatása tartós, évekig látványos.
Ultrahangos kavitáció (zsírbontás) 20’
8 000 Ft
A kavitációs zsírbontás napjaink egyik legnépszerűbb alakformálási módjai közé tartozik. Milyen céllal használható az ultrahangos kavitáció? Lokális zsírbontás, cellulitos bőrkép enyhítése, csökkentése, testformálás, karcsúsítás, feszesítés. A kavitációs kezelés a zsírsejtek lebontásával, számuk
végleges csökkentésével fejti ki hatását. A zsírbontás a zsírsejtek hatékony
roncsolása által jön létre a környező szövetek, erek és idegek károsítása
nélkül. A kezelést elsősorban azoknak ajánljuk, akiknél a test bizonyos
területein lerakódott zsírfelesleg szinte ledolgozhatalan, mert nem reagálnak a diétára vagy a testmozgásra, vagy nem tudják beiktatni a heti
rendszeres mozgást életükbe.

Lipolézer (Zsírbontás) 30’
8 000 Ft
A lipolézer 100 %-ban non-invazív, lézer alapú zsírbontó és alakformáló rendszer. 650 nm-es lézerrel rombolja le a mélyen lévő zsírsejteket, felszakítja a sejtmembránt, a zsírt trigliceriddé alakítja, mely
távozik a testből. A lézer hő stimulálja a bőr alatti szövetek kollagén
és elasztikus rostok hiperpláziáját, rugalmasabbá és feszesebbé teszi
a kezelt bőrfelületet. Biztonságos és hatékony a zsírbontás, mely a
problémás területeken nyújt segítséget: csípőn, hason, háton, fenéken, combokon, karokon.
Rádiófrekvenciás kezelés (bőrfeszesítés)
Arckezelés 20’
8 000 Ft
Testkezelés 10’
4 000 Ft
A kollagén felelős a bőr tartásáért és rugalmasságáért. A kor előrehaladtával csökken a fibroblasztok aktivitása és a kollagénrostok men�nyisége, így bőrünk fokozatosan elveszti rugalmasságát, feszességét,
megjelenek a ráncok, arcunk „megereszkedik”. A rádiófrekvencia által felmelegített fibroblaszt sejtek hozzájárulnak a kollagén keletkezéshez és az azutáni szövet újjá formázásához, melynek eredménye
a feszesebb, rugalmasabb és élettel teli bőr.
Gépi nyirokmasszázs 20’
5 500 Ft
(helyi alakformálás, cellulit csökkentése) 40’
9 500 Ft
A nyomásterápia mechanikus nyirokmasszázs. Aktiválja a vérkeringést (mind a vénásat, mind a nyirokkeringést), stimulálja a szöveti
nedvek felszívódását és elvezetését a szervezet szűrőinek irányába,
segíti a méreganyagok távozását. Hasznos a visszerek megelőzésében, javítja a gyenge perifériás keringést. A nyomásterápia tökéletes
kiegészítője minden alakformáló kezelésnek, főképp az ultrahangos
kavitáció és hideglézeres lipolízist követően a zsír kiürítésében játszhat nagy szerepet. Növeli a kezelések eredményességét és jó hatással
van az egész szervezetre. Javasoljuk, hogy a kívánt eredmény elérése
érdekédben minimum 3 alkalommal vegye igénybe.
Elektromos hasizom fejlesztő kezelés (3 alkalom)
Hasizom erősítés elektromos ingerárammal 15’
Minimum 3 alkalommal ajánljuk!

14 900 Ft
5 000 Ft

MANIKŰR – PEDIKŰR – MŰKÖRÖM
Manikűr 30’
4 900 Ft
Japán manikűr 40’
5 800 Ft
Manikűr és géllakk
6 500 Ft
Pedikűr - esztétikai 50’
5 500 Ft
Pedikűr - gyógyászati jellegű 60’
5 900 Ft
Pedikűr és géllakk
7 500 Ft
Lakkozás 15’
1 500 Ft
Francia lakkozás 20’
1 700 Ft
Díszítés, Strassz / db
50 Ft
Revitalizáló paraffinos kézápolás 60’
6 800 Ft
Manikűr + Paraffinos kézápolás
Revitalizáló paraffinos lábápolás 80’
7 800 Ft
Pedikűr + Paraffinos lábápolás
Kókuszos kézápolás 50’
5 800 Ft
(Manikűr, bőrradírozás, kézmasszázs egzotikus, kókuszos krémmel.)
Kókuszos lábápolás 70’
6 800 Ft
(Pedikűr, bőrradírozás, lábmasszázs egzotikus, kókuszos krémmel.)

Bejelentkezés személyesen a wellness recepción,
vagy a +36 93 542 570-es telefonszámon.
Érvényes: 2021. július 25-től visszavonásig. Az árak Forintban értendők és tartalmazzák az ÁFÁ-t. Nyomdai hibákért, elírásokért felelősséget nem
vállalunk! A változtatás jogát fenntartjuk.
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