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Makijaż permanentny oczu 
SHARLEY.PL 
Wyraziste, głębokie spojrzenie bez konieczności codziennego mozolnego  
malowania kresek jest w zasięgu ręki. Zwolenniczkom dyskretnego makijażu 
polecana jest delikatna kreska, zaledwie zagęszczająca linię rzęs. W tym przy-
padku trik polega na tym, by nikt nie zauważył makijażu. Wrażenie ma robić 
świetliste spojrzenie i złudzenie, że rzęsy są zdecydowanie gęstsze. Opcja zde-
cydowanie bardziej efektowna to grubsza kreska poprowadzona na górnej  
powiece, która wygląda jak perfekcyjnie nakreślona eye-linerem. Tymczasem 
dolna kreska dopełnia makijaż i sprawia, że oczy stają się optycznie większe. 
Optymalny efekt i finalny kolor pojawiają się po siedmiu dniach od zabiegu. 
Trwałość makijażu do 3 lat. Cena od 600 zł

Infuzja 
tlenowa  
Be Ceuticals
RADZIEJEWSKA.PL
Nowoczesna, nieinwazyjna me-
toda odmładzania i regenerowa-
nia skóry przy użyciu technologii 
hiperbarycznego tlenu. Wykorzy-
stuje się go pod wysokim ciśnie-
niem do wtłaczania w głąb skóry 
substancji aktywnej zawartej  
w specjalnym serum z gamy pro-
duktów Be Ceuticals. Zabieg ide-
alny dla każdego rodzaju skóry.  
W przypadku młodej cery zapo-
biega procesom starzenia, utra-
cie nawilżenia i jędrności. Popra-
wia również stan i kondycję 
skóry dojrzałej. Idealnie spraw-
dza się w wygładzaniu drobnych 
zmarszczek wokół oczu.  
Cena 250 zł

Makijaż permanentny 
to wymarzony zabieg 
dla kobiet noszących 
okulary, dla których 

samodzielny precyzyjny 
make-up oczu jest 

trudny do wykonania. 

Icoone
GOODTIMEDAYSPA.PL
To rewolucja wśród rolkowych 
technologii wyszczuplających  
i masujących! Całkowity za-
bieg zaczyna się programem 
Base. Jest on ukierunkowany 
na ogólne potrzeby skóry,  
jak np. cellulit czy nadmiar 
tkanki tłuszczowej. Następnym 
etapem jest Focus, którego 
działanie koncentruje się  
na konkretnym słabym punk-
cie, np. na obwisłej skórze  
po wewnętrznej stronie ud. 
Dzięki tak skonstruowanemu 
zabiegowi urządzenie daje 
maksymalne rezultaty. Poleca-
na seria to 10-15 zabiegów.
Cena od 220 zł za partię ciała 

Osmo Thermy
POZIOM511.PL
Zabieg wyszczuplający na ba-
zie soli i olejków eterycznych. 
Osmo Thermy łączy peeling 
skóry z okładem termicznym, 
bogatym w sole morskie i wy-
ciągi roślinne. Zabieg pozwala 
również wykorzystać efekt 
osmozy, która stanowi wspa-
niałe rozwiązanie w zabiegach 
wyszczuplających. Zjawisko to 
pozwala usunąć toksyny z or-
ganizmu, wygładzić nierówno-
ści skóry i poprawić jej jakość. 
Zabieg trwa ok. 60 minut. 
Cena 290 zł

SlimLipo 3D
ELITE.WAW.PL
To najbardziej komfortowa  
i jednocześnie skuteczna forma 
liposukcji. Polega na rozpusz-
czeniu tłuszczu przy użyciu 
sondy laserowej. Po zabiegu 
rozpuszczony tłuszcz jest  
odsysany, nie zostaje w orga- 
nizmie. Dzięki SlimLipo 3D 
można odchudzić brzuch, uda, 
ramiona, a nawet podbródek. 
Cena od 4000 zł 

Accent Prime
ESTIME.POZNAN.PL
Ten zabieg pozwala na likwidację 
drugiego podbródka oraz popra-
wę owalu twarzy. Dzięki niemu 
skóra staje się ładniejsza, zdrow-
sza i bardziej napięta. Za pomocą 
Accent Prime możesz również 
zniwelować tkankę tłuszczową  
w wybranych okolicach twarzy. 
Jest możliwość skorzystania  
z dwóch technologii podczas  
jednego zabiegu. Zależnie od po-
trzeb działa na tkankę tłuszczo-
wą i obkurcza skórę (np. pod- 
bródka). Podczas sesji odczuwal-
ne są jedynie ciepło i masujący 
ruch głowicy. W ekspresowym 
tempie skóra staje się jędrna  
i sprężysta. Zabieg trwa 20-90 
minut, najlepiej wykonywać  
go co dwa tygodnie. Efekty są  
widoczne już po miesiącu!
Cena 500-1200 zł

Terapia 
Linerase
DRBEATADETHLOFF.PL
Kompleksową odnowę zmęczo-
nej skóry zapewni zabieg Line- 
rase, który w naturalny i mało  
inwazyjny sposób przywróci jej  
gęstość, jędrność i świeży, pro-
mienny wygląd. Zabieg przepro-
wadzany jest w czterech etapach: 
oczyszczanie za pomocą Linerase 
Peel Off, iniekcja atelokolagenu 
Linerase, aplikacja kojącej maski 
Restoring Mask i nałożenie kre-
mu Anti-Aging Cream. Ten ostat-
ni daje możliwość kontynuacji  
terapii również w domu. 
Cena ok. 1200 zł 

Remodeling 
Face
PIEKNOSCDNIA.COM.PL
Remodeling Face to nieinwazyj-
ny lifting twarzy. Wykonywany 
jest za pomocą urządzenia, które 
wykorzystuje trzy rodzaje prądu: 
zmodyfikowany prąd galwanicz-
ny, który zapewnia wchłanianie 
aktywnych składników w głąb 
skóry, prąd o niskiej i średniej 
częstotliwości, który modeluje  
i napina mięśnie twarzy, oraz fale 
radiowe, które pobudzają pro-
dukcję włókien kolagenowych  
w skórze. Przy użyciu urządzenia 
Remodeling Face możemy uwy-
datnić kości policzkowe, wyraź-
niej zarysować kontur twarzy 
oraz unieść górne powieki. To 
jedna z terapii opartych na har-
monii zdrowia i urody.  
Cena 350 zł

SMUKŁE 
CIAŁO
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