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Kilka słów wstępu na temat zabiegów pielęgnacji twarzy: 

 

„… każdy zabieg rozpoczyna się od profesjonalnej konsultacji, po czym 

kosmetyczka opracowuje mapę twarzy, obrazującą stan zdrowia i kondycję 

skóry Klienta, na podstawie, której komponuje zabieg "na receptę", 

odpowiadający stuprocentowo indywidualnym potrzebom skóry. Dzięki 

ukierunkowaniu każdego etapu pielęgnacji na specyficzne problemy skóry i 

konkretne cele pielęgnacyjne, osiągamy doskonałe efekty. Generalizując każdy 

zabieg na twarz poprzedza etap dokładnego oczyszczenia skóry i wykonania 

peelingu w celu złuszczenia zrogowaciałego naskórka. Na tak przygotowaną 

skórę aplikujemy wcześniej przygotowaną maseczkę odżywczą wraz z 

odpowiednim serum zawierającym skoncentrowane ilości witamin, koenzymów 

i innych składników odżywczych niezbędnych do prawidłowej pielęgnacji cery. 

Do każdego zabiegu wykonywany jest masaż twarzy, który zwiększa 

przyswajalnośd składników aktywnych, a także niesamowicie relaksuje. 

Wykooczeniem zabiegu jest nałożenie odpowiedniego kremu pielęgnacyjnego. 

Klient dostaje próbkę kremu do dalszej pielęgnacji w domu z linii profesjonalnej. 

Dodatkowo zabieg na twarz można wzbogacid o spektakularne efekty peelingu 

kawitacyjnego bądź ultradźwięki (Sonoforeza), dzięki którym składniki odżywcze 

z masek zostają wtłoczone jeszcze mocniej w głąb skóry.” 

 

 



Twarz Kleopatry NOWOŚĆ! 

Bomba witaminowa zaaplikowana za pomocą maski parafinowej (zastrzyk 

witamin, nawilża, odżywia, nadaje blasku) 

  

Cena 150 PLN                 Czas ok. 1 h 20 min. 

Zabiegi uzupełniające: 

- Peeling kawitacyjny (bezbolesne oczyszczanie), 

Cena 30 PLN 

- ULTRADŹWIĘKI (Sonoforeza) - potęguje wprowadzenie substancji aktywnych, 

Cena 20 PLN                   

- płatki kolagenowe na okolice oczu -  odpowiednio dobrane do potrzeb, 

Cena 50 PLN                  Czas ok. 20 minut 

- nałożenie na twarz odpowiednio dobranej po konsultacji maski algowej, 

Cena 40 PLN                  Czas ok. 30 minut 

 

Zabieg na twarz z wykorzystaniem rozgrzanej parafiny. Pod parafinę aplikujemy 

odpowiednie serum z maską odżywczą, w zależności od zapotrzebowania cery i 

przykrywamy cienką warstwą odpowiednio przygotowanej parafiny stwarzając specyficzny 

mikroklimat sprzyjający wchłonięciu się witamin oraz mikroelementów z maski. 

Działanie:  

 Optymalnie nawilża skórę,  

 Regeneruje, wygładza i odświeża naskórek,  

 Wspomaga rozjaśnianie plam pigmentacyjnych,  

 Pobudza mikrocyrkulację,  

 Ułatwia głębsze wnikanie substancji aktywnych. 



Uczta dla skóry  

ZABIEG ODŻYWCZO-NAWILŻAJĄCY Z KAWIOREM  

 

Cena 140 PLN                 Czas ok. 1 godz. 

Zabiegi uzupełniające: 

- Peeling kawitacyjny (bezbolesne oczyszczanie), 

Cena 30 PLN 

- ULTRADŹWIĘKI (Sonoforeza) - potęguje wprowadzenie substancji aktywnych, 

Cena 20 PLN                   

- płatki kolagenowe na okolice oczu -  odpowiednio dobrane do potrzeb, 

Cena 50 PLN                  Czas ok. 20 minut 

- henna brwi i rzęs (regulacja GRATIS), 

Cena 20 PLN                   

- nałożenie na twarz odpowiednio dobranej po konsultacji maski algowej, 

Cena 40 PLN                  Czas ok. 30 minut 

 

Zabieg odżywczo-nawilżający z kawiorem to prawdziwa uczta dla skóry suchej, mieszanej 

i wrażliwej. Polecany zarówno kobietom jak i mężczyznom. Zalecany przy niedoborach 

składników odżywczych związanych ze starzeniem się skóry, zmęczeniem i stresem.  

Uczta dla skóry to zabieg, który natychmiast poprawia napięcie i nawilżenie skóry, 

wygładza zmarszczki mimiczne i te związane z wiekiem, uzupełnia niedobory minerałów, 

wspomaga procesy regeneracji naskórka, wzmacnia naturalne funkcje ochronne skóry, 

odświeża i rozświetla skórę. 

Zabieg zalecany: 

 dla skór zmęczonych, wymagających zastrzyku składników odżywczych, 

 zabieg dotyczy obszaru skóry twarzy, szyi oraz dekoltu. 



Wodospad dla skóry  

ZABIEG NAWILŻAJĄCY DLA SKÓR PRZESUSZONYCH I ODWODNIONYCH  

 

Cena 140 PLN                 Czas ok. 1 godz. 

Zabiegi uzupełniające: 

- Peeling kawitacyjny (bezbolesne oczyszczanie), 

Cena 30 PLN 

- ULTRADŹWIĘKI (Sonoforeza) - potęguje wprowadzenie substancji aktywnych, 

Cena 20 PLN                   

- płatki kolagenowe na okolice oczu -  odpowiednio dobrane do potrzeb, 

Cena 50 PLN                  Czas ok. 20 minut 

- henna brwi i rzęs (regulacja GRATIS), 

Cena 20 PLN                   

 

Wodospad dla skóry to zabieg dla kobiet i mężczyzn ze skórą suchą, wrażliwą, pozbawioną 

jędrności, dla skóry zniszczonej i przesuszonej nadmiernym opalaniem, oraz dla „palaczy”, 

których skóra ma szarawy koloryt.  

 

Wodospad dla skóry to zabieg długotrwale i głęboko nawilżający, który chroni DNA 

i wzmacnia odpornośd immunologiczną skóry, przeciwdziała starzeniu się skóry, poprawia 

jej napięcie i koloryt.  

 

Zabieg zalecany: 

 dla skór przesuszonych i odwodnionych w każdym wieku, 

 zabieg dotyczy obszaru skóry twarzy, szyi oraz dekoltu. 



Topp Lifting    Polecamy! 

Zabieg kosmetyczny, którego efekty są porównywalne do tych, jakie dają 

zabiegi chirurgii plastycznej. Podczas zabiegu kiedy maska wysycha i pracuje, 

zachodzi naturalne kurczenie mięśni i skóry twarzy. Następuje wzmożony 

metabolizm i przyspieszona cyrkulacja krwi. Dzięki temu po zabiegu skóra jest 

niezwykle chłonna, co zwiększa efektywnośd działania nakładanych na nią 

preparatów.  

 

Cena 200 PLN                 Czas ok. 1 godz. 

 

Zabieg Topp Lifting przeznaczony jest dla kobiet i mężczyzn z każdym rodzajem skóry, ze 

szczególnym wskazaniem dla skór zwiotczałych z widocznymi objawami starzenia, 

obwisłymi konturami twarzy, podwójnym podbródkiem, oraz przy ziemistym kolorze cery 

„skóra palacza”.  

 

Topp Lifting jest zabiegiem dającym błyskawiczny i efektywny lifting skóry już po 

jednorazowym zabiegu, zwiększa jędrnośd i elastycznośd skóry, cyrkulacje krwi i stymulacje 

metabolizmu, zabieg ten wpływa również na wygładzenie i spłycenie zmarszczek, zwiększa 

absorpcje nakładanych po masce preparatów oraz przeciwdziała procesom starzenia się 

skóry.  

 

 

 

 

 



Zabieg oczyszczająco-normalizujący  

Zabieg dla kobiet i mężczyzn. Dla skóry tłustej, mieszanej, trądzikowej oraz 

łojotokowej w każdym wieku. Zabieg szczególnie polecany dla osób o 

zanieczyszczonej skórze z wypryskami. 

Cena 150 PLN                 Czas ok. 1 h 30 minut 

+ Peeling kawitacyjny na koniec zabiegu GRATIS 

Usuwanie zanieczyszczeo skóry jest ważnym elementem w pielęgnacji. Oczyszczanie 

twarzy nie jest zabiegiem tylko dla skór trądzikowych czy tłustych, ale wszystkich. Poprzez 

głębokie oczyszczenie aktywne składniki zawarte np. w kremach mogą dotrzed w głąb 

naskórka. 

Zabieg z zastosowaniem vapozonu, prądów d`arsonval i manualnego oczyszczania skóry. 

Jego główne działanie to oczyszczenie ujśd gruczołów łojowych, normalizacja wydzielania 

sebum, złagodzenie stanów zapalnych, zmniejszenie podrażnieo, poprawa nawilżenia oraz 

kolorytu skóry.  

W wyniku oczyszczania manualnego skóry mogą pojawid się miejscami zaczerwienienia, 

które zwykle ustępują następnego dnia – dlatego zabieg zalecany jest do wykonywania w 

godzinach wieczornych.  

Na zakooczenie zabiegu aplikowany jest krem wysuszająco – matujący. 

Efekty zabiegu oczyszczania twarzy: 

 oczyszczenie z zaskórników i krost 

 odzyskanie świeżości i delikatności skóry (eliminacja toksyn) 

 działanie bakteriobójcze - D'arsonval 

 regulacja pracy gruczołów łojowych 

 lepsze wchłanianie substancji aktywnych 

 

Do zabiegu podawany jest napar z herbatki oczyszczającej oraz próbka kremu do 

pielęgnacji cery problemowej w domu. 



 

Ekskluzywny zabieg indywidualny na twarz oraz szyję  

z serii Well-inclusive „Olimpia Lux” 

 

 

Cena: 190 PLN                      Czas: ok. 1h 30 minut                                 

 

Opcje dodatkowe: 

- masaż stóp i dłoni, 

Cena 30 PLN                  Czas ok. 20 minut 

- henna brwi i rzęs wraz z regulacją, 

Cena 20 PLN                   

 

 

Zabieg Olimpia Lux jest ekskluzywnym zabiegiem na twarz w połączeniu z 

zabiegiem pod oczy dobranym indywidualnie do rodzaju cery po konsultacji 

kosmetycznej w gabinecie SPA. Zabieg połączony z ultradźwiękami i 

peelingiem kawitacyjnym.  

 

 

 

 
 



- Zabiegi z serii „NATURA” - 

 
Firmowe zabiegi kosmetyczne na twarz opracowane wyłącznie przy 

użyciu naturalnych składników własnej „produkcji” 
 

Istotą zabiegów jest przygotowanie preparatów aktywnych bezpośrednio w trakcie 

wykonywania zabiegów – na oczach klienta.  Zabieg poprzedza 15 minutowy masaż twarzy. 

Następnie wykonywany jest peeling twarzy, z naturalnych składników roztartych w 

moździerzu w trakcie trwania zabiegu. Po czym nakładamy maseczkę właściwą do rodzaju 

cery. Na koniec zabiegu wykonywany jest masaż ultradźwiękami o odpowiedniej 

częstotliwości w celu lepszego wchłonięcia witamin i składników odżywczych. Po 

skooczonym zabiegu aplikowany jest właściwy krem. 

 

Cera wrażliwa 

  Maseczka miodowa  

  Maseczka żółtkowa  

Cera mieszana 

  Maseczka odżywcza  

Cera trądzikowa 

  Maseczka z drożdży  

Cera tłusta 

  Maseczka wybielająca  

Cera sucha 

 Maseczka owocowa  

 

Cena: 130 PLN                      Czas: 1h 10 minut 

 



- Zabiegi z serii „NATURA” - 

 

ZIOŁOLECZNICTWO – kojące właściwości ziół dla naszej cery. 

 

Odpowiednio przygotowane maseczki ziołowe do rodzaju cery wg 

specjalistycznie dobranych receptur po konsultacji z kosmetyczką. Zabieg 

poprzedza masaż twarzy przygotowujący cerę do przyjęcia wartości 

odżywczych z ziół. Następnie nakładana jest odpowiednia kompozycja ziół na 

twarz w postaci ciepłego kompresu. 

 

Propozycje maseczek do cery: 

 normalnej – właściwości rewitalizująco-odżywcze 

 suchej – właściwości nawilżające 

 tłustej – właściwości ściągające i poprawiające koloryt cery 

 trądzikowej – właściwości oczyszczające z toksyn i odblokowujące 

zatkane pory 

 naczyniowej – właściwości delikatnej pielęgnacji cery o szczególnej 

wrażliwości 

 

Do zabiegu podawany jest gorący napar z ziół. 

 

                    

 

Cena: 70 PLN                      Czas: ok. 40 minut 

 



Rewitalizujący zabieg dla mężczyzn  

Ekskluzywny zabieg z baobabem dla mężczyzn o zmęczonej i niedotlenionej skórze (np. 

cera palacza). Poprawia wygląd skóry, głęboko oczyszcza, detoksykuje, długotrwale 

nawilża i wzmacnia barierę ochronną skóry.  

Cena 150 PLN                 Czas ok. 1 h 20 minut 

Zabiegi uzupełniające: 

- Peeling kawitacyjny (bezbolesne oczyszczanie), 

Cena 30 PLN 

- ULTRADŹWIĘKI (Sonoforeza) - potęguje wprowadzenie substancji aktywnych, 

Cena 20 PLN                   

 

Rewitaluzjący zabieg dla mężczyzn odświeża, eliminuje toksyny i wzmacnia bariery 

obronne skóry przed zanieczyszczeniem, stresem i działaniem wolnych rodników. 

Optymalnie nawilża i dotlenia, przywraca zmęczonej skórze energię i witalnośd, 

ujędrnia i uelastycznia skórę, łagodzi napięcie i objawy stresu.  

Trójwymiarowy zabieg dla mężczyzn w zależności od rodzaju cery i zastosowanych 

kosmetyków może mied działanie normalizujące, kojące lub energizujące.  

 Wskazania do zabiegu: 

- skóra łojotokowa, mieszana, z tendencją do trądziku młodzieoczego. 

- skóra sucha, wrażliwa, nadmiernie reaktywna. 

- skóra niedotleniona, miejska o szarym kolorycie, wymagająca odświeżenia oraz 

„zastrzyku energii” - szczególnie polecany osobom palącym. 

 

Efekty zabiegu: 

- dla skór łojotokowych: normalizacja pracy gruczołów łojowych, zahamowanie 

stanów zapalnych skóry, ściągnięcie rozszerzonych porów skóry. 

- dla skór wrażliwych i suchych: wyciszenie, złagodzenie podrażnieo, rumienia, 

wzrost poziomu nawilżenia. 

- dla skór niedotlenionych: widoczny efekt odświeżenia i rozświetlenia skóry, 

zwiększenie witalności. 



Magiczne spojrzenie 
Zabiegi na okolice oczu 

 

 
 

Zabieg przeciwzmarszczkowy  

Dzięki ultranowoczesnej, hydrożelowej technologii, składniki aktywne penetrują do 

najgłębszych warstw naskórka. Efekt widoczny już po pierwszym zabiegu.  

Zabieg przeciwzmarszczkowy silnie nawilża, ujędrnia, wypełnia zmarszczki i redukuje 

opuchliznę i cienie pod oczami. 

 

Czas ok. 30 minut    Cena 60 PLN 

Aby wzmocnid efekt - do zabiegów na okolice oczu proponujemy: 

♥  Specjalną maseczkę algową na okolice oczu i twarzy: + 40 PLN 

♥  Możliwośd zaaplikowania nanowypełniacza zmarszczek pod oczy: + 15 PLN 

Efekt: 

- wygładzenie zmarszczek od wewnątrz, 

- odnowa włókien kolagenowych, 

- wzmocnienie i nawilżenie skóry pod oczami, 

- ochrona przed wolnymi rodnikami, 



Zabieg kolagenowy  

Dzięki ultranowoczesnej, hydrożelowej technologii, składniki aktywne penetrują do 

najgłębszych warstw naskórka. Efekt widoczny już po pierwszym zabiegu.  

Zabieg kolagenowy aktywuje procesy odnowy, nawilża i napina skórę wokół oczu, 

wygładza zmarszczki.  

Czas 35 minut    Cena 70 PLN  

 

Zabieg liftingujący  

Dzięki ultranowoczesnej, hydrożelowej technologii, składniki aktywne penetrują do 

najgłębszych warstw naskórka. Efekt widoczny już po pierwszym zabiegu.  

Zabieg liftingujący wygładza i lifting uje skórę wokół oczu, ekstrakt z kasztana i miłorzębu 

japooskiego zastosowany w zabiegu niweluje podrażnienia i zaczerwienia skóry.  

Czas 35 minut    Cena 70 PLN  

 

 

 

 

 

 



Zabiegi dodatkowe: 

 

 Peeling kawitacyjny 

 

Cena 50 PLN                 Czas ok. 30 minut 

Opcje dodatkowe: 

- zabieg rozszerzony o wybraną ampułkę i ultradźwięki, 

Cena 80 PLN                  Czas ok. 45 minut 

- zabieg na plecy (podstawowy), 

Cena 100 PLN                  Czas ok. 50 minut 

- zabieg na plecy (rozszerzony), 

Cena 140 PLN                  Czas ok. 1h 30 minut 

 

 

Peeling kawitacyjny to zabieg polegający na oczyszczeniu skóry poprzez peeling 

ultradźwiękowy. Usuwanie zanieczyszczeo oraz martwych komórek przebiega 

bezpiecznie. To nowy system do głębokiej pielęgnacji skóry i jej regeneracji, 

bez efektów ubocznych. Peeling ultradźwiękowy jako system działa na skórę 

łagodnie poprzez przyjemne, naturalne wibracje bez użycia prądu 

elektrycznego. Zastosowanie tego urządzenia pozwala na głęboką regenerację 

skóry poprzez błyskawiczne i efektywne jej odnowienie oraz oczyszczenie na 

dużej głębokości, czego rezultatem jest - zauważalna w widoczny sposób - skóra 

odnowiona i odświeżona.  

 



Peeling kawitacyjny pozwala na dokładne usunięcie nadmiaru sebum z porów i 

mieszków włosowych, pozbycie się zrogowaciałego naskórka, zaskórników, 

wągrów i bakterii.  

Peeling kawitacyjny przeznaczony jest do bardzo wrażliwej, delikatnej oraz 

cienkiej skóry, skłonnej do podrażnieo i rozszerzonych naczynek, a także jako 

bezinwazyjny zabieg oczyszczający dla skóry trądzikowej i przetłuszczającej 

się.  

Peeling kawitacyjny można przeprowadzid na twarzy, dłoniach oraz plecach.  

Bardzo dobre efekty uzyskuje się łącząc peeling kawitacyjny z sonoforezą 

(ultradźwiękami). Fale emitowane przez specjalne urządzenie masują skórę i 

wprowadzają substancje aktywne w głąb do skóry właściwej.  

 

Efekty: 

 oczyszczenie skóry, 

 ujędrnienie tkanek (mikromasaż), 

 leczenie trądziku, 

 usuwanie martwych komórek, zaskórników, 

 stymulacja metabolizmu komórek, 

 efekt rozjaśnienia skóry. 

 

 

 

 

 



 Ultradźwięki z chromoterapią 

 

 

Ultradźwięków nie należy stosowad w przypadku:  

 Ciąży 

 Miesiączki z krwawieniem macicznym 

 Wolnego gojenie się rany pooperacyjnej 

 Ciężkiej choroby 

 Do 30 minut po posiłku 

 Nieprawidłowego ciśnienia krwi 

 Guza złośliwego, choroby serca, okresu rekonwalescencji 

Wskazania do zabiegu: 

 Zmarszczki, 
 Worki pod oczami, 
 Przebarwienia, 
 Trądzik młodzieoczy, 
 Trądzik różowaty, 
 Blizny, 
 Cellulit. 

Rezultaty widoczne od pierwszej wizyty: 

  Dotlenia i bardzo mocno nawilża skórę, 
  Przygotowuje skórę do dalszych zabiegów kosmetycznych, 
  Odmładza skórę poprzez głęboki mikro-masaż, 
  Przyspiesza przenikanie i aktywację kosmetyków w głąb skóry, 
  Pozostawia nadzwyczajnie odmłodzoną, odświeżoną i zregenerowaną 

skórę, 
  Bezboleśnie i dokładnie czyści skórę szybko rozpylając i usuwając 

zaskórniki z porów. 

 

   

 



 Masaż ultradźwiękowy twarzy – Sonoforeza) 

 

Cena 60 PLN                 Czas ok. 30 minut 

Opcje dodatkowe: 

- zabieg rozszerzony o wybraną ampułkę z witaminami, 

Cena 80 PLN                  Czas ok. 45 minut 

 

Fala ultradźwiękowa wytwarzana przez aparat powoduje powstanie "ciśnienia" 

wtłaczającego kosmetyki w tkankę. Ta sama fala wykonuje  bardzo intensywny, wibrujący z 

częstotliwością 3Mhz masaż kosmetyczny tkanek i naczyo krwionośnych, naświetlanie 

odpowiednio dobranym do terapii kolorem światła LED wspiera działanie ultradźwięków: 

 Światło niebieskie wnika w skórę na niewielką głębokośd ok.1-2mm działając 

bakteriobójczo, dlatego jest bardzo polecane w leczeniu trądziku. Dodatkowo działa 

ściągająco na pory i poprawia napięcie skóry. Jest bardzo dobrze tolerowane przez 

cerę wrażliwą.  
 Światło czerwone wnika w skórę dośd głęboko, bo na ok 8-10mm pobudzając 

fibroblasty do intensywniejszej pracy. Fibroblasty produkują kolagen, elastynę, 

glikoproteiny i glikozoaminy. Poprawia również krążenie i wspomaga likwidację 

worków i cieni pod oczami.  
 Światło zielone oprócz działania relaksacyjnego łączy w sobie efekty poprzednich 

kolorów, zwiększa natlenienie poprzez lepszą cyrkulację krwi.  

W kosmetyce twarzy, ultradźwięki mają szerokie zastosowanie, m. in.  

- Usuwanie zmarszczek 

O pięknie kobiety w dużej mierze decyduje brak zmarszczek. Dlatego zdrowa skóra, to skóra 

napięta i elastyczna. Gdy włókna elastyny zawarte w skórze zaczynają się starzed, skóra traci 

swoją elastycznośd i napięcie, pojawiają się głębokie zmarszczki, widocznie odznaczające się 

w okolicy czoła i wokół policzków. Ze względu na spowolniony metabolizm tkanek skóry, 

skeratynizowane komórki utrzymują się w naskórku uniemożliwiając skuteczną wymianę 

substancji, która warunkuje tworzenie się nowych komórek - to z kolei powoduje szorstkośd 

skóry i niewielkie zmarszczki. W takich przypadkach urządzenie pomoże skutecznie 

zredukowad istniejące zmarszczki i przywróci twarzy świeży wygląd. Efekty są oszałamiające.  

 



- Usuwanie plam pigmentacyjnych 

W młodości mało, kto martwi się szkodliwym działaniem promieni słonecznych na skórę. 

Jednak wraz z upływem czasu na skórze będą pojawiały się coraz bardziej widoczne plamy 

pigmentacyjne. Zastosowanie piętnastominutowego masażu pozwala je znacznie rozjaśnid. 

Jeśli plamy są niewielkie, efekty będą widoczne w krótkim czasie. Fale ultradźwiękowe 

skutecznie niszczą melaninę.  

Fale ultradźwiękowe rozjaśniają plamy pigmentacyjne delikatnie wybielając skórę. Badania 

pokazały, że dzięki zastosowaniu fal ultradźwiękowych melanina jest transportowana przez 

naczynia krwionośne i limfatyczne do nerek, a następnie z moczem wydalana z organizmu.  

- Usuwanie TRĄDZIKU 

Sebum wydzielane jest przez gruczoły łojowe zlokalizowane w dolnej części mieszków 

włosowych. Łój miesza się z potem wydzielanym przez gruczoły potowe tworząc ochronną 

powłokę na powierzchni skóry. Podczas okresu dojrzewania często występują zaburzenia 

równowagi hormonalnej, w rezultacie czego gruczoły łojowe zaczynają wydzielad nadmierną 

ilośd sebum. Nadmiar wydzieliny powoduje zablokowanie ujścia mieszków włosowych, do 

których dostają się bakterie. Jest to przyczyną stanów zapalnych i trądziku.  

Zalety: 

 Ujędrnia, wygładza i wzmacnia skórę, 

  Wtłacza substancje aktywne w tkanki w wielokrotnie większych ilościach niż 

klasyczne wmasowanie, 

  Sprawia, że skóra przestaje byd workowata i zwiotczała oraz redukuje zmarszczki, 

 Intensywnie wzmacnia ściany naczyo krwionośnych, 

  Obkurcza naczynka krwionośne-pajączki na twarzy przez co stają się niewidoczne, 

  3 kolory LED intensywnie wspomagają pracę ultradźwięków, 

  Oddziałując ultradźwiękami na skórę wzmaga ukrwienie i odżywienie tkanek, 

  Bardzo skutecznie likwiduje worki pod oczami. 

 

 

 

 

 



 Masaż ultradźwiękowy (lifting ciała na bazie 
ampułki z koncentratem) 

 

Wybrane partie ciała: 

- zabieg na uda i pośladki (silne działanie antycellulitowe)  

Cena 100 PLN                  Czas ok. 40 minut 

- zabieg na plecy, ramiona, brzuch 

Cena 120 PLN                  Czas ok. 50 minut 

 

Ultradźwięki znalazły zastosowanie w zabiegach na ciało. Szczególnie w takich, gdzie 

głównym celem jest walka z cellulitem oraz likwidacja tkanki tłuszczowej. Sonoforezę 

stosujemy praktycznie w połączeniu ze wszystkimi zabiegami na ciało. Polecamy w 

zabiegach, gdzie aktywne składniki zamknięte zostały w ampułkach. Wprowadzenie ampułki 

antycellulitowej i wyszczuplającej ultradźwiękami w skórę sprawia, że zabieg na ciało jest o 

wiele skuteczniejszy. Dodatkowo ultradźwięki działają stymulująco na tkankę, co przyspiesza 

procesy likwidacji tkanki tłuszczowej i cellulitu. Poprawa mikrokrążenia ma niebagatelne 

znaczenie w walce z cellulitem. 

Zabiegi z zastosowaniem ultradźwięków są bezpieczne i przyjemne. Kosmetyczka za pomocą 

głowicy ultradźwiękowej masuje skórę, na którą wcześniej nałożone zostały preparaty 

kosmetyczne. Ultradźwięki są wspaniałym nośnikiem dla aktywnych składników 

antycellulitowych i wyszczuplających. Ciepło wytworzone przez ultradźwięki działa 

intensywnie na skórę i tkankę tłuszczową, ale nie jest to odczuwane jako rozgrzewanie. 

Mikromasaż wywołany przez fale ultradźwiękowe poprawia przepływ krwi i limfy. 

Ultradźwięki przyspieszają metabolizm i rozpad komórek tłuszczowych.  

 

 

 


