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

La Aqua Supply

90 min – 140 zł 

SIŁA WODOSPADU

Ekstremalna kuracja nawilżając-odmładzająca z kwasem mlekowym, dla cery nadmiernie
suchej, łuszczącej się, odwodnionej z dyskomfortem napięcia, i powstałymi w związku z tym
zmarszczkami, szarej, z nierówną pigmentacją. Efekt – natychmiastowe nawilżenie i normalizacja
procesu keratynizacji naskórka, długofalowy mechanizm odbudowy włókien kolagenowych i
elastycznych. Skóra zregenerowana, odmłodzona i wygładzona z rozjaśnionym kolorytem.
ilość zabiegów: 4/1 zabieg w tygodniu; raz w miesiącu zabieg przypominający

Thalasso Visage

90 min – 120 zł 

INTENSYWNE NAWILŻANIE

Prawdziwa kąpiel dla wszystkich rodzajów skóry, w szczególności suchej i bardzo suchej.
Doskonała w warunkach zimowych jak i w letnie upały. Jedwab morski, omega plankton, ekstrakt
z alg oraz naturalne oleje błyskawicznie zapewniają intensywne nawilżenie skóry. Linia Thalasso
poprawia kondycję skóry zapewniając zdrowie, świeżość, blask, chroni przed warunkami
zewnętrznymi, opóźnia efekty starzenia i przyspiesza odnowę komórkową.
ilość zabiegów: 4-6/1-2 razy w tygodniu; raz w miesiącu zabieg przypominający.

Lift Drain Age 40+

95 min – 135 zł

SPECJALISTA LIFTINGU

Zabieg holistyczny z aromaterapią liftingująco – modelujący twarz i owal podbródka.
Doskonale drenujący, napinający, przeciwdziałający kolagenazie i elastazie, dla skóry wiotkiej,
pozbawionej sprężystości i elastyczności.
ilość zabiegów: 10/1 zabieg w tygodniu; raz w miesiącu zabieg przypominający

Rain Forest Power

75 min – 120 zł

ENERGIA NATURY AMAZONII

Antyrodnikowy zastrzyk energii dla cery z oznakami przedwczesnego starzenia. Zabieg
energetyzujący, regenerujący i antyrodnikowy na bazie naturalnych surowców, pozyskiwanych z
certyfikatem bezpieczeństwa dla lasów deszczowych Amazonii.
ilość zabiegów 4-6/ 2-4 zabiegów w miesiącu lub jako zabieg samodzielny

Caviar Total Care 40+

90 min – 135 zł

EKSKLUZYWNIE BEZ ZMARSZCZEK

Kuracja anty-ageing dla cery dojrzałej, odbudowa kolagenu i gęstości skóry. Działanie
regenerujące, głęboka reparacja włókien kolagenowych oraz mechanizmów naprawczych skóry
właściwej i naskórka. Doskonały dla osób ze zmarszczkami wiekowymi i mimicznymi.
ilość zabiegów: 8-10/ 1 zabieg tygodniowo; raz w miesiącu zabieg przypominający

Nutri Maxx After 40+

90 min – 145 zł

ABSOLUTNY KOD ODMŁODZENIA

Program odmładzająco-regenerujący dla skóry „zmęczonej” z oznakami „pseudostarzenia”
oraz dojrzałej, wymagającej zahamowania procesów degradacji oraz intensywnego odżywienia i
przywrócenia mechanizmów regeneracji. Także dla utrzymania efektów po kuracjach /np.
kwasach, mezoterapii, mikrodermabrazji czy laserze. Zabieg ten zwiększa rezerwy energetyczne
komórek, stymuluje mechanizmy nawilżenia i odnowy komórkowej, odbudowuje jędrność i
elastyczność włókien kolagenowych, wygładza zmarszczki, reguluje procesy keratynizacji.
ilość zabiegów: 8-10/1 zabieg tygodniowo; raz w miesiącu zabieg przypominający
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ESTRINI STREFA DERMO 45+/55+

90 min – 180 zł

FUNDAMENTALNE PIĘKNO DOJRZAŁOŚCI

Odbudowa rzeźby i struktury skóry. Zabieg dedykowany dla skóry dojrzałej, w okresie posti menopauzalnym, z utratą elastyczności i gęstości oraz przyspieszoną destrukcją elastyny i
kolagenu, suchej, wiotkiej z szarym kolorytem bez blasku. Oparty na formułach zaawansowanych
kompleksów fitoestrogenów, silnych peptydach niskocząsteczkowych, antyoksydantach i
specyficznych substancjach Anti-Ageing o skuteczności potwierdzonej badaniami in vivo i
klinicznymi.
ilość zabiegów: 8 – 10/ 1 zabieg w tygodniu; raz w miesiącu zabieg przypominający

„C” – WITAMINA MŁODOŚCI

90 min – 170 zł

ZDROWIE I URODA MŁODOŚCI

Zabieg odmładzająco-rozjaśniając, oparty na wysokich stężeniach stabilnych postaci
witaminy „C’. W wyniku głębokiej penetracji skóry energią mezoterapii bezigłowej w synergii z
aktywnymi składnikami, otrzymujemy wygładzoną skórę z wyrównanym kolorytem, wzmocnione
naczynia krwionośne, ochronę antyoksydacyjną i antyrodnikową, wzmocnienie funkcji
naprawczych skóry, także przy trądziku, działanie antybakteryjne. Jako zabieg bankietowy efekt:
świetlista, zdrowa, rozpromieniona skóra.
ilość zabiegów: 6 – 8/ 1 zabieg w tygodniu; raz w miesiącu zabieg przypominający

RENOVAR

90 min – 140 zł

PRZECIW ZMARSZCZKOM MIMICZNYM

Z upływem czasu, tysiące skurczów, które wykonuje każdego dnia nasza skóra, zostawiają
ślad w postaci linii i zmarszczek. W zależności od ekspresji mimicznej, zmarszczki pojawić się mogą
nawet u osób bardzo młodych. Zabieg zmniejsza napięcie powierzchniowe skóry, minimalizuje
widoczność i ogranicza powstawanie nowych linii. Skóra zostaje pobudzona do regeneracji,
wzmocnione są naturalne mechanizmy ochronne, zwiększa się witalność i wytrzymałość komórek
macierzystych skóry. Poprawie ulega ogólna kondycja skóry, przeciwdziałając przedwczesnym
oznakom starzenia się. Doskonałym uzupełnieniem, są silnie skoncentrowane preparaty do
pielęgnacji domowej.
ilość zabiegów: 4 –8/ 1 zabieg w tygodniu; raz w miesiącu zabieg przypominający

FERULASHI ULTRA HYDRATION Calm Zone Pro-Barier

90 min–190 zł

DERMOESTETYKA SKÓR WRAŻLIWYCH, ALERGICZNYCH

Unikalny, odmładzający program dermoestetyczny, na bazie kwasu ferulowego i
szikimowego, dla skóry dojrzałej, wrażliwe, reaktywnej, z objawami skóry atopowej, skłonnej do
alergii. Efekty zabiegu: skóra wygładzona, nawodniona z rozświetlonym kolorytem, wygładzonymi
zmarszczkami, o miękkiej, delikatnej teksturze. Objawy podrażnień i szorstkości widocznie
zredukowane. Bariera ochronna skóry „uszczelniona”, lepiej zabezpieczona przed wpływem
czynników agresywnych.
ilość zabiegów: 4/ co 14 dni, kontynuacja tylko fazy lipidowej, co7 dni, w ilości 8 zabiegów. Serię
zabiegów powtarzać co 8 tygodni.

RED STOP Couperose/Rosacea

90 min – 150 zł

DERMOEKSPERT UKOJENIA I WZMOCNIENIA

Kompleksowa kuracja łagodząca i wzmacniająca dla cery z problemami naczyniowymi.
Działanie uszczelniające i naprawcze, wzmocnienie struktur naczyniowych, wzmocnienie ochrony
przed czynnikami zewnętrznymi, stress-bloker. Kuracja dla cery nadmiernie wrażliwej, alergicznej
i z trądzikiem różowatym. Działanie stabilizujące, wzmocnienie mechanizmów ochronnych,
przeciwzapalne, antybakteryjne. Zawiera kwas laktobionowy i Glukanolakton z grupy PHA oraz
kwas azelainowy.
ilość zabiegów: 8-12/1-2 zabiegi tygodniowo; 1-2 razy w miesiącu zabieg przypominający
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RED STOP EYE

30 min – 55 zł

CZYSTOŚĆ SPOJRZENIA

Zabieg usuwający pigmenty (biliwerdyny, bilirubiny, żelaza) oraz wzmacniający i
uszczelniający naczynia, celem redukcji cieni pod oczami.
ilość zabiegów: 8-10/ 1-2 zabiegi tygodniowo

Essential Eye-PRO anti-wrinkle

50 min – 75 zł

MŁODOŚĆ SPOJRZENIA

Zabieg rozprężający zmarszczki mimiczne, liftingujący, regenerujący skórę. Z płatem gel
matrix, bezpieczny dla oczu z efektem chłodzącym.
ilość zabiegów: 8-10/ 1-2 zabiegi tygodniowo

Masaż ANTI-AGE

35 min – 65 zł

POWRÓT DO MŁODOŚCI

Intensywny masaż odmładzający, twarzy i okolic oka. To doskonały, naturalny sposób, na
zachowanie młodego wyglądu. Stosowane techniki znakomicie poprawiają sprężystość mięśni i
skóry twarzy. Masaż sprawdza się bardzo dobrze jako zabieg dla osób z widocznymi oznakami
upływającego czasu lub jako zabieg profilaktyczny.

IDEAL PURE SKIN

90 min – 135 zł 

PROGRAM CZYSTA SKÓRA

Kuracja regulująco-nawilżająca, udrażniająca i poprawiająca kondycję dla skóry tłustej,
łojotokowej, skłonnej do trądziku pospolitego, także dorosłych, grudkowo-krostkowego, z
objawami zmian zapalnych. Efekty zabiegu:
1. regulacja wydzielania sebum (bez naruszania naturalnej flory bakteryjnej), poprzez
normalizację aktywności gruczołów łojowych,
2. odblokowanie kanałów łojowych, redukcja zaskórników i systematyczne zwężanie
rozszerzonych porów,
3. zwiększenie nawodnienia skóry i regulacja procesów rogowacenia,
4. działanie przeciwbakteryjne i przeciwzapalne,
5. złagodzenie podrażnień i objawów zmian zapalnych oraz redukcja obrzęków.
ilość zabiegów: 8-10/1-2 zabiegi tygodniowo, zwiększając odstępy do 14 dni; raz w miesiącu
zabieg oczyszczająco-regulujący

Normacell

70 min – 150zł 

SYNCHRONICZNA RÓWNOWAGA STREF

Normalizująca dermokuracja dla cery mieszanej z zastosowaniem kwasu migdałowego
35% pH 4,0 oraz regulatorów wydzielania sebum i poziomu nawilżenia.
ilość zabiegów: 8-10/1 zabieg tygodniowo

Mandelic Acid

40 min – 135 zł 

WSZECHSTRONNOŚĆ MIGDAŁA

Stężenie 40% pH 1,5 –profesjonalny preparat złuszczający naskórek. Zalecany do skóry
mieszanej, trądzikowej i łojotokowej, z przebarwieniami, do skóry suchej i wiotkiej ze
zmarszczkami, kuracja odmładzająca.
ilość zabiegów: 6/ 1 zabieg tygodniowo; pojedynczy zabieg jako odświeżenie i nawilżenie skóry).

DEEP PEEL

25 min –85 zł 

MLECZNA ODNOWA

Zabieg eksfoliacji kwasem mlekowym 30%, 40% pH 3,5, dla cery tłustej i trądzikowej, cera
z oznakami przedwczesnego starzenia. Działanie złuszczające, stabilizujące mechanizmy
wytwarzania sebum, regulujące równowagę hydrolipidową naskórka, wygładzające i nawilżające.
ilość zabiegów: 6/1 zabieg tygodniowo - kuracja regulująca,
10-12 /2 razy w tygodniu - kuracja przeciw przebarwienia, Zabieg jednorazowy - odmłodzenie.
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Anti-Ageing Deep AHA Treatment

50 min – 120 zł

INTENSYWNA KURACJA ODMŁADZAJĄCA

Ekstremalna kuracja odmładzająca wysoko stężonym kwasem mlekowym 20%, 40% o
niskim pH <2,0 .
ilość zabiegów: 4-6/ 1 zabieg tygodniowo.

Ultra – Depigmentary Peel Treatment

65 min – 120 zł

INTENSYWNA KURACJA WYBIELAJĄCA PLAMY I PRZEBARWIENIA

Depigmentujące połączenie kwasu kojowego i mlekowego 35% o pH 3,0. Działanie
wybielające, redukujące i usuwające plamy pigmentacyjne, działanie wyrównujące koloryt skóry,
działanie nawilżające i regulujące.
ilość zabiegów: 8-10/ 2 zabiegi tygodniowo.

Extra Strong Peel Treatment – Lactic & Kojik Acids

90 min – 160 zł

EXTRA MOCNY ZABIEG KWASOWY ODMŁADZAJĄCO - WYBIELAJĄCY

Połączenie wysoko stężonego kwasu mlekowego 20%, 40% o niskim pH <2,0 i kwasu
kojowego 35% o pH 3,0.
ilość zabiegów: 6-8/ 1 zabieg tygodniowo
2 zabiegi tygodniowo w serii 10 zabiegów / kuracja wyłącznie kwasem kojowym.

C’MODULAR AGE

90 min – 180 zł

GŁĘBOKIE ODMŁADZENIE I DEPIGMENTACJA

Fotostarzenie – „podstępny” proces starzenia się skóry pod wpływem różnych źródeł
promieniowania UV. Zmiany, pozornie niewidoczne, powoli się kumulują i przyspieszają starzenie
skóry bez ostrzeżenia. MODULAR, sprawne narzędzie z wysokoskoncentrowanymi składnikami
(kwasy AHA, GABA, ,wit.C, E, składniki wybielające, antyrodnikowe, stymulator syntezy kwasu
hialuronowego) regulują grubość warstwy rogowej, wygładzają zmarszczki, wzmacniają struktury
kolagenowe i elastynowe, redukują zmiany barwnikowe, wzmacniają ściany naczyń, chronią
antyoksydacyjnie i antyrodnikowo, przeciwdziałają dalszym procesom degradacyjnym. Skóra jest
odmłodzona, rozświetlona, miękka i elastyczna. Zabieg przeznaczony również dla skór z
zaskórnikami, o rozszerzonych porach, z trądzikiem pospolitym.
ilość zabiegów: 8-10/1 zabieg co 7-10 dni lub jako zabieg samodzielny

Metoda „SHIN TAI”

120 min – 220 zł

ODMŁADZAJĄCA SIŁA NATURY

Odmładzający i relaksujący zabieg, który pozwala pozbyć się stresu. To połączenie
zachodniej technologii z filozofią pielęgnacyjną Wschodu. Efekty odmładzające widoczne są
natychmiast i utrzymują się znacznie dłużej niż po jakimkolwiek innym zabiegu. Łagodne
oczyszczenie skóry mikrodermabrazją szafirową, faza relaksująca – wieloetapowy masaż twarzy
SHIN TAI oraz okolic oka i ust, dwie fazy liftingu gwarantują równowagę warstw skóry, głębokie
nawilżenie, regenerację i wyjątkowo silny lifting. W konsekwencji cera wygląda dużo młodziej.
ilość zabiegów: 6/1 zabieg w tygodniu.
Zabieg samodzielny - doskonały wybór przed „WIELKIM WYJŚCIEM”

Metoda „AFRODYTA”

120 min – 200 zł

PIĘKNO I WITALNOŚĆ

Wieloetapowy, dwugodzinny, aromatyczny rytuał odmładzający, połączony z aktywnym
masażem
przeciwzmarszczkowym. Innowacyjne rozwiązanie silnie stymulujące proces
metabolizmu komórek, poprzez dostarczone skórze aktywne substancje zwalczające efekty
starzenia. Uzyskujemy zmniejszenie głębokości zmarszczek, wzrost sprężystości i elastyczności,
dzięki czemu skóra w widoczny sposób staje się młodsza, bardziej jędrna. Specjalne proendorfiny
działają relaksująco, skóra odzyskuje swoją witalność i piękno.
ilość zabiegów: 6/ 1 zabieg w tygodniu.
Zabieg samodzielny – doskonały wybór przed „WIELKIM WYJŚCIEM”
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Royal Glow Clinic

90 min – 140 zł

KRÓLEWSKI BLASK

Kompleksowa pielęgnacja dla skóry wymagającej rewitalizacji, rozświetlenia i młodszego
wyglądu ze wzmocnieniem antyrodnikowym mechanizmów przeciwstarzeniowych. Szczególnie
polecana dla skóry ziemistej, matowej, zmęczonej na skutek zaburzeń snu, nadmiernego tempa
życia. Natychmiastowa rewitalizacja i rozświetlenie pięknie podkreśla opaleniznę. Idealny zabieg
bankietowy.
ilość zabiegów: 6/ 1 zabieg w tygodniu.
Zabieg samodzielny – doskonały wybór przed „WIELKIM WYJŚCIEM”

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA
MEZOTERAPIA

PEŁNY ZABIEG/75-90 MIN

LUNCH ZABIEG /40 MIN

TWARZ

150 zł

-15%

TWARZ + SZYJA + DEKOLT

170 zł

-15%

OKOLICE OKA

75 zł

-15%

190 -250 zł

-

35 zł

-

50 zł

-

CIAŁO – CELLULITLIFT
MIKRODERMABRAZJA DO
ZABIEGU
EKSFOLIACJA KWASAMI DO
ZABIEGU
Ilość zabiegów:

- twarz, co najmniej 4/co 7-10 dni,

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA

MIKRODERMABRAZJA TWARZ

60-90min/3-6 zabiegów

TWARZ

110* - 150 zł

TWARZ + SZYJA + DEKOLT

140* - 190 zł
35zł

MIKRODERMABRAZJA DO
ZABIEGU
*Zabieg podstawowy ( +serum + maska + krem)
MIKRODERMABRAZJA
CIAŁO

4 - 8 zabiegów

DŁONIE

50 zł

RAMIONA

170 zł

POŚLADKI

160 zł

KOLANA

60 zł

ŁYDKI

160 zł

BRZUCH

200 zł

PLECY GÓRNA CZĘŚĆ

160 - 190* zł
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180 - 220* zł

PLECY CAŁOŚĆ

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

HENNA
Henna brwi
Henna rzęs
Regulacja
Henna brwi + rzęs +regulacja

10 zł
10 zł
10 zł
25 zł

DEPILACJA WOSKIEM
Wąsik

10 zł

Wąsik + sonoforeza - serum spowalniające
aktywność wzrostową mieszka
włosowego, redukcja witalności włosa
Pachy
Przedramiona
Łydki
Uda
Bikini

35 zł
25 zł
30 zł
35 zł
45 zł
30 -60 zł

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

 Stali klienci rabat 10%!
 Młodzież ucząca się  : stały rabat 15% na zabiegi nawilżające i oczyszczająco –
normalizujące!

 Seria zabiegów z rabatem:
Powyżej 4 zabiegu
Powyżej 6 zabiegu
Powyżej 10 zabiegu

- 5%,
- 10%,
- 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!
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