Árlap
Arckezelések MATIS-sal
Hidratáló kezelés
6500Ft 70 perc
Célja az öregedés megelőzése és a fiatalság minél hosszabb ideig tartó
megőrzése.
Hatására a bőr hidratált lesz, hosszantartó feltöltődést biztosít és
kisimítja a ráncokat.
Mezoterápiás hatóanyag-bevitellel:
9500Ft 110 perc
Exkluzív ránctalanító kezelés
7500Ft 90 perc
Regenerálja a bőrt, visszaadja fiatalságát és ragyogását, feltölti a
ráncokat.
A bőr simább és feszesebb lesz.
Mezoterápiás hatóanyag-bevitellel:
10500Ft 110 perc
Szemápoló kezelés
3500Ft 40 perc
Egy kényeztető, regeneráló kezelés külön hangsúlyt fektetve a szem
körüli problémákra /ráncok, karikák, duzzanatok/
Arctisztító kezelés
7200Ft 90 perc
Mélytisztító, méregtelenítő kezelés. Az eredmény tisztább bőrkép,
finomabb pórusok, bőrtextúra.
Mezoterápiás hatóanyag-bevitellel:
10200Ft 110 perc
Arc- nyak-dekoltázsmasszázs - hatóanyagokkal
3500Ft
40 perc
Mindhárom területre az oda kifejlesztett speciális szérumokat,
krémeket

masszírozom be.
Érzékeny bőr kezelése
6500Ft
70 perc
Egy gyengéd, de hatásos kezelés az érzékeny, gyulladásra hajlamos bőr
ápolására.
Finomítja a bőrképet, nyugtatja a bőrt, csökkenti a pirosságot.
Mezoterápiás hatóanyag-bevitellel:
9500Ft 90 perc
Fehérítő kezelés
6900Ft 70 perc
Hatására a bőr világosabb, egyenletesebb, porcelánszerű lesz.
Speciális,világosító hatóanyagos terméksorral végzem a kezelést.
Mezoterápiás hatóanyag-bevitellel:
9900Ft 90 perc

Tini kezelés
Matis-sal
60 perc
Letisztítás, puhítás, tisztítás, összehúzás, nyugtatás

5500Ft

Tini kezelés
Biola-val
4500Ft 60 perc
Letisztítás, puhítás, tisztítás, összehúzás, nyugtatás
Dermaroller – kezelés
Kollagén-indukciós terápia
13000Ft 90 perc
Kúraszerűen alkalmazva a bőr megfiatalodik, a bőrhibák, pattanásos
hegek, tág pórusok, májfoltok, ráncok látványosan halványulnak,
illetve eltűnnek.
Az ár tartalmazza a saját dermarollert, a vele végzett tűs
mezoterápiát, majd egy teljes feltöltő ránctalanító kezelést is.
Kezelések PANAROM - mal
CleanEnne tisztító kezelés
9500ft
90 perc
Szeborreás, aknés, gyulladt bőrökre általános méregtelenítő program
Segíti az egészséges bőrfunkciók helyreállítását
VitalEnne vitalizáló kezelés
10500Ft 120 perc

Energizáló, vitalizáló hatású kezelés, mely fokozza a sejtlégzést,
keringést, serkenti új sejtek képződését. Ajánlott 30 és 40 év felett
HarmonEnne kezelés
9500 Ft 90perc
Megtámogatja a bőrt és segíti annak egészséges működését.
Fényt ad a bőrnek, és erőt a léleknek.
StimulEnne 50 év feletti bőr kezelése
12500Ft 120perc
Stimuláló, vitalizáló hatású kezelés, melynek segítségével természetes
módon megőrízhető a bőr rugalmassága, fénye, harmóniája és szépsége
Mikrodermabráziós peeling
1500Ft
Vió-kezelés
500Ft
Bioptron lámpa
500Ft
Paraffinos kézápolás
1200Ft
A kéz finom tapintású, ápolt és puha lesz
a kaviáros kézbalzsam, és a meleg paraffin hatására

Szemöldök, szempilla
Szempillafestés
800Ft
Szempillafestés Matis ránctalanító lappal
1500Ft
Szemöldökfestés
700Ft
Szemöldökszedés
700Ft

Gyantázás
Mézemulzióval

Lábgyanta (térdig)
Lábgyanta (térdtől)
Lábgyanta (végig)
Kargyanta
Fazongyanta
Hónaljgyanta
Bajuszgyanta

Patronos

gyantával

1500Ft
1800Ft
2400Ft
1500Ft
800Ft
800Ft
600Ft

Bajusz - szőkítés
500Ft
Smink
Nappali smink
2500Ft
Alkalmi smink
3500Ft
Esküvői sminkcsomag
9000Ft
Menyasszonyi smink, próbasmink + egy ajándéksmink
Műszempilla
200Ft/szál
Sminktanácsadás
6000Ft/alkalom
Egyéni sminkoktatással, anyag-és eszközismerettel

Fülbevaló- belövés
2600Ft-tól
A belövés ingyenes, a fülbevalót kell megvásárolni.

900Ft
900Ft
700Ft

Ajándékutalvány
Névre szóló, bármelyik szolgáltatásra beváltható
Tartós szőrtelenítés Sens’X – tartós szőrtelenítő géllel
Kíméletes, hatékony eljárás: Az Sens’X gyógynövényes géllel végzett
kezelés minden bőr- és szőrtípuson alkalmazható.
Néhány terület kezelési ára alkalmanként:
Bajusz ------- 2000Ft
Áll
------- 2000Ft
Hónalj------ 3500Ft
Fazon ------ 3500Ft
Kar ------- 7000Ft /könyékig/
Láb -------- 12000Ft /térdig/
Láb -------- 19000Ft /végig/
Sminktetoválás
Szemöldök száltechnikával
Szempillasűrítés alul, felül
a kettő együtt:
Tusvonal
Tusvonal és alsó szempillasűrítés
Szájkontúr
Szájkontúr félsatírral

26.000Ft

24000Ft
18000Ft
26.000Ft
22.000Ft
38.000Ft

A Baalbek stúdió kiváló minőségű festékeivel, elő-és utókezelőivel,
szigorú higiéniai körülmények között dolgozom.
Testkezelés
Hatékonyan a cellulit, a zsírpárnák és a megereszkedett bőr ellen
Egy komplex, több hatást egyesítő kezelőcsomag, mely minden
problémát igyekszik megoldani, amely ennél a bőrnél előfordul / a
szövetek mikro- és makromasszázsa, keringésfokozás, méregtelenítés,
érkompresszió/.
Területenként :

3500 Ft / alkalom

Egy terület: comb elöl-hátul,fenék
vagy derékvonal elöl-hátul

