CENTRUM ZDROWIA I URODY „AMARA” – CENNIK
PIELĘGNACJA CIAŁA
DERMOKOSMETYCZNA SKUTECZNOŚĆ GABINETOWA I ZAAWANSOWANA PIELĘGNACJA DOMOWA

Lift Drain Age Body Cellulift z aromaterapią

70-120 min – 190-250 zł

KURACJA MODELUJĄCA

Lipodrenująca kuracja antycellulitowa , zwalczanie nadmiaru tkanki tłuszczowej,
pobudzenie mikrocyrkulacji i usuwania toksyn. Działanie silnie modelujące, napinające i
liftingujące.
Zabieg z mezoterapią bezigłową lub body wrapping.
Ilość zabiegów: 8-10/1 zabieg tygodniowo

Lift Drain Age Anty-MMPs z aromaterapią

90-120 min – 160-190 zł

KURACJA ANTI-STRETCH

Holistyczny zabieg liftingująco-drenujący dla ciała i duszy, przeciwdziałający kolagenazie
i elastazie dla skóry wiotkiej pozbawionej sprężystości i elastyczności, modelowanie i redukcja
rozstępów. Body wrapping.
ilość zabiegów 10-12/1 zabieg tygodniowo

Lift Drain Age Anty-MMPs z aromaterapią

60-70 min – 90 zł

KURACJA UJĘDRNIAJĄCA BIUST

Zabieg modelujący i ujędrniający biust. Redukuje zwiotczenia, przywraca napięcie i
sprężystość skóry. Zalecany przy gwałtownych zmianach struktury skóry np. po okresie karmienia
lub w przypadku szybkiego tycia lub chudnięcia.
ilość zabiegów 10 -12/1 zabieg tygodniowo

Bandaże AROSHA

90 min - 135 zł

DUMA BEZ UPRZEDZEŃ

Doskonała i skuteczna broń w walce z niedoskonałościami ciała - produkty te, tworzą
skuteczne zabiegi o właściwościach redukujących cellulit, modelujących, ujędrniających,
nawilżających i drenujących ciało oraz walczących z oznakami starzenia się skóry.
Ilość zabiegów: 10-12/2-3 razy w tygodniu

Masaż próżniowo-ssący

30 min – 45 zł

BODY SHAPING

Masaż próżniowo-ssący modelujący sylwetkę, doskonały w walce z cellulitem, nadmiarem
tkanki tłuszczowej oraz zwiotczeniami skóry, po ciąży lub nagłym odchudzaniu. Zabieg polega na
rytmicznym i kontrolowanym zasysaniu fałdu skórnego, który jest masowany głowicą z kulkami.
Efekt tego zabiegu, to również wygładzenie i ujędrnienie skóry, drenaż i relaksacja mięśni. Masaż
pobudza syntezę kolagenu i zmniejsza rozstępy.
Ilość zabiegów: 8</2 razy w tygodniu

Masaż ssący na piersi lub pośladki

15 min/25

zł
BODY SHAPING

Wykonywany jest przy użyciu plastikowych nakładek w formie kubków dostępnych w
różnych rozmiarach. Aparat zasysa i zwalnia partie ciała poddane zabiegowi intensywnie je
gimnastykując i stymulując wydzielanie hormonów. Dzięki temu tkanka mięśniowa staje się
bardziej elastyczna i jędrna co prowadzi do powiększenia i ujędrniania piersi w sposób naturalny i
widoczny. Pośladki znacznie się podnoszą i stają się jędrne.
Ilość zabiegów: 8</2 razy w tygodniu

ELEKTROSTYMULACJA + ELEKTROSAUNA INFRARED

30-45min – 45 zł

REST FITNESS

Za pomocą przyjemnych, delikatnych, lecz głębokich impulsów elektrycznych,
elektrostymulator stymuluje kompleksowo zarówno tkanki powierzchniowe, a także penetruje w
głąb skóry. Podczas zabiegu następuje pobudzenie przemiany materii i krążenia krwi, redukcji
ulega znaczna ilość podskórnej tkanki tłuszczowej, na skutek czego wzrasta jędrność i elastyczność
skóry. Prąd pobudza mięśnie do rytmicznych skurczów, jakie pojawiają się podczas intensywnych
ćwiczeń fizycznych. Dzięki połączeniu z sauną rezultat jest mocniejszy i uzyskujemy dodatkowy
efekt detoksu.
ilość zabiegów 12-20/co drugi dzień

Body Wrapp Termoaktywny

90 min - 100 zł

KURACJA MODELUJĄCA

Efektywny zabieg redukujący nadmiar tkanki tłuszczowej, cellulit, poprawiający napięcie i
gęstość skóry z efektem cieplnym. Body wrapping z folią kosmetyczną.
ilość zabiegów: 10 -12/2-3 zabiegi tygodniowo

MIKRODERMABRAZJA
CIAŁO
DŁONIE
RAMIONA
POŚLADKI
KOLANA
ŁYDKI
BRZUCH
PLECY GÓRNA CZĘŚĆ
PLECY CAŁOŚĆ

4 - 8 zabiegów
50-65 zł
170 zł
160 zł
60 zł
160 zł
200 zł
160 - 190* zł
180 - 220* zł

Zabieg + serum + krem do ciała (*+ kuracja przeciwtrądzikowa)

PIELĘGNACJA DŁONI
AKSAMITNY DOTYK

Parafina –(peeling, serum, maska, parafina)
45 min - 35 zł
ilość zabiegów: 4-6/1-2 zabiegi tygodniowo lub pojedynczy zabieg 1 raz w miesiącu
HAND-SPA –zabieg odmładzający/wybielający/odżywczy
60 min – 55 zł
ilość zabiegów: 6/1-2 zabiegi tygodniowo lub pojedynczy zabieg 1 raz w miesiącu
MIKRODERMABRAZJA – złuszczanie/ odmłodzenie/ wybielenie
60 min – 50-65 zł
ilość zabiegów: 4-6/1-2 zabiegi tygodniowo lub pojedynczy zabieg 1 raz w miesiącu

• Porady, konsultacje, ustalenie pielęgnacji domowej, peeling kawitacyjny do zabiegu –
bezpłatnie!

• Młodzież ucząca się ❧ : stały rabat 15% na zabiegi nawilżające i oczyszczająco –
normalizujące!

• Stali klienci rabat 10%!
• Seria zabiegów z rabatem:
Powyżej 4 zabiegu - 5%,
Powyżej 6 zabiegu - 10%
Powyżej 10 zabiegu - 15%

• NIE WIESZ CO KUPIĆ NA PREZENT??? :
- skorzystaj z bonu upominkowego 100,- 150,- 200,-zł/lub wybranego zabiegu, w formie
pięknego zaproszenia! lub
- wybierz dermokosmetyk! Zapytaj o aktualną promocję!
Dostępna sprzedaż kosmetyków detalicznych Chantarelle i Jean D’Arcel
Serdecznie Zapraszam!

