
 Spersonalizowany Podarunek Piękna
to wyjątkowy prezent dla bliskiej osoby!

   Już w przedświątecznej sprzedaży w Instytucie Laserowe Love
1 „Express LIFT-Up” 70’ - 200 zł
Dla osób potrzebujących expresowego ujędrnienia skóry, wyrównania struktury, oraz kolorytu skóry

- Innowacyjny peeling twarzy ujędrniająco- liftingujący do biorewitalizacji skóry PQ AGE Evolution 
wyjątkowa mieszanina kwasów, dzięki której uzyskujemy efekt „nowej skóry” nakładana metodą lift-up,

2.  „ANIELSKI CZAR”  70’ - 250 zł
Zabieg na skórę twarzy dla osób oczekujących wyjątkowego relaksu, oraz rozświetlenia skóry

- Endermologia twarzy- to wyjątkowo przyjemny program mechanicznej odnowy skóry i stymulacji    
komórkowej urządzeniem Endermolift LPG

- Chemiabrazja SOFT RESURFACING- pomaga w odnowie komórkowej skóry,
- Formuła VITA C- to czysta i wysoko przyswajalna wit. C o działaniu antyoksydacyjnym, a także 

rozświetlającym, inicjującym nowotworzenie kolagenu,

3. „ZIMOWE ODNOWIENIE”  75’ - 250 zł
Program rewitalizujący ph FORMULA dla osób oczekujących wyraźnego wygładzenia, napięcia  i 
rozświetlenia skóry

- Chemiabrazja SOFT RESURFACING- pomaga w odnowie komórkowej skóry,
- ph AGE - formuła przywracająca jędrność skóry, oraz wyraźnie redukująca zmarszczki,
- Wzbogacenie zabiegu o formułę VITA C- to czysta i wysoko przyswajalna wit. C, o działaniu 

antyoksydacyjnym, a także rozświetlającym, inicjującym nowotworzenie kolagenu,
- Henna i regulacja brwi.

4. „MAGICZNY BLASK” 75’ - 250 zł
Zabieg 3w1 innowacyjnym urządzeniem geneO+ dla osób potrzebujących głębokiej rewitalizacji i 
normalizacji skóry, a także przywrócenia pięknego, zdrowego blasku skóry

- Szyty na miarę potrzeb skóry zabieg OxyGeneo z odpowiednio dopasowanym koktajlem zabiegowym: 
NeoRevive, NeoBright, NeoBalance

- masaż twarzy głowicą masującą na odżywczym serum

5. „INTENSYWNE DOTLENIENIE” 90’ - 300 zł
Infuzja tlenowa produktami szwajcarskiej marki Be Ceuticals. Zabieg rekomendowany przez Madonnę, dla 
osób ze skórą ziemistą, zmęczoną- chcących dotlenić skórę, odzyskać jej blask i piękno
- Dermabrazja chemiczna
- Wtłoczenie odżywczego serum z aktywną formą witaminy C, oraz kwasem hialuronowym w skórę twarzy, 

szyi i dekoltu za pomocą hiperbarycznego tlenu.
- Henna i regulacja brwi

6. „CUDOWNE UKOJENIE” 90’ - 350 zł
Zabieg z użyciem produktów premium marki ENVIRON, dla osób potrzebujących odżywienia i nawilżenia 
skóry, oraz pragnących odpoczynku i głębokiego relaksu.

- Peeling lactobionowy- cudownie rozjaśnia, nawilża i odmładza skórę, zostaje wprowadzony 20 min. 
jonoforezą podpiętą pod gazę, 

- Wprowadzenie odżywczej mieszaniny składającej się z peptydów, witamin, antyokstdantów i colostrum w 
głąb skóry dzięki urządzeniu I-Onzyme DF II zwiększającemu penetrację składników aż o 4000%. 

- Wtłoczenie nawilżającego kwasu hialuronowego w okolicę powieki dolnej, oraz ust.
- Wtłoczenie neuropeptydów, min. argireliny w okolice zmarszczek mimicznych, które czasowo blokują 

marszczenie skóry, powodują relaksację mięśni mimicznych.
- Relaksacyjny masaż twarzy, szyi i dekoltu
- Henna i regulacja brwi


