PŘÍSTROJOVÉ OŠETŘENÍ

DEPILACE
Hypertrichóza a nežádoucí ochlupení je běžným kosmetickým problémem jak u mužů, tak u žen.
Mechanismus depilace pomocí pulsního světla a VPL je založen na principu selektivní fototermolýzy.
Cílem je, aby chromofor v melaninu absorboval dostatečné množství světelné energie. Tato energie
se promění v teplo postačující k tomu, aby poškodilo nebo zničilo zárodečné buňky vlasového
folikulu. Výsledek fotodepilace závisí na tom, v jaké fázi se chloupek při ošetření nachází. Nejúčinnější
je v růstové, tzv. anagenní fázi, neboť koncentrace melaninu je nejvyšší. Ošetření je tedy nutné
provádět opakovaně.
-----------------------------------------

Provedení
Depilovaná oblast se oholí jednorázovou žiletkou a aplikuje se studený gel, který ochladí pokožku.
Zvolí se hustota energie v závislosti na snášenlivosti ošetření, na síle chloupků a na typu pleti. Na
pokožku se přiloží hlavice, jež vysílá světlo. Po ukončení ošetření se odstraní gel, očistí se ošetřovaná
zóna, popř. se vetře do pokožky chladící gel. Po 1-3 týdnech po ošetření odumřelé chloupky přirozeně
vypadají nebo je můžeme pinzetou odstranit.
Fotodepilace je účinná v růstové, tzv.anagenní fázi. Proto je potřeba několika sezení, abychom
zajistili, že všechny chloupky byly ošetřeny během této fáze. Frekvence sezení je 4-8 týdnů. Ošetření
je tím účinnější, čím tmavší je chloupek a světlejší pokožka. Počet ošetření závisí na ošetřované
oblasti, v průměru se jedná o 6-8 ošetření.
Fotodepilace je považována za trvalou nebo za dlouhodobou.
V průměru se podaří odstranit 85% chloupků. Z některých folikulů v klidové fázi mohou v budoucnu
chloupky vyrůst. Tyto chloupky budou pak jemné, světlé a téměř nepostřehnutelné.
Délka ošetření
Délka fotodepilace závisí na rozměrech ošetřované oblasti.
Například podpaží nebo oblast třísel trvá 10 minut.
Ošetření celých nohou nebo zad trvá 45 minut až několik hodin.

Bezpečnost, nebolestivost
Jedná se o zcela bezpečnou metodu.
U přístroje VPL se jedná v principu o proměnlivé pulsní světlo, kde se navíc ještě každý impuls dělí na
mikroimpulsy, tyto mikroimpulsy chrání pokožku před poškozením.
Díky přestávkám mezi mikroimpulsy dojde k ochlazení pokožky, proto i na těch nejcitlivějších místech
jsou nepříjemné pocity minimální.
Gel, který se dává na pokožku, je studený, tedy i ten ji chrání před tepelným poškozením.
Kontraindikace








těhotenství
epilepsie
diabetes
přes tetování
lidé, kteří berou léky na ředění krve
u osob, u kterých se vyskytla v minulosti reakce na světlo
nesmí se ošetřovat čerstvě opálená pleť

V případě potřeby lze konzultovat indikace a kontraindikace s naším lékařem.

Galerie

fotodepilace-pred-osetrenim-muz

fotodepilace-po-osetreni-muz

fotodepilace-pred-osetrenim-zena

fotodepilace-po-osetreni-zena

Ceník služeb
Fotodepilace - ošetření podle dohody s klientem
ošetření

cena

základní ošetření

od 475 Kč

RADIOFREKVENCE
Jedná se o neinvazní techniku, která velmi účinně a rychle vypíná pleť obličeje, krku a
dekoltu a zpevňuje pokožku na různých částech těla (bříško, paže, nohy, hýždě, záda).
Principem této metody je vyvolání tepelného efektu, díky kterému je stimulována tvorba
nového kolagenu. Ošetření je ideální pro osoby, které chtějí zlepšit svůj vzhled a vymodelovat
postavu. Jedná se o nebolestivou, bezpečnou a vysoce účinnou metodu, je vhodná jak pro
ženy, tak pro muže.

Průběh ošetření
Po odlíčení a tonizaci pokožky se provede ošetření pomocí speciální hlavice. Pro podporu
výsledků se na závěr každého sezení aplikují kosmetické přípravky – liftingová kaviárová
maska a kyselina hyaluronová.
Výsledkem obličejové radiofrekvence je pevnější pleť s výrazným úbytkem vrásek a
zmírněním projevů ochablé pleti. Tělová radiofrekvencevelmi účinně a rychle zpevňuje a
vypíná pokožku na různých částech těla (bříško, paže, nohy, hýždě, záda).
Efektu vypnutí je dosahováno postupně přibližně po jednom měsíci od provedeného ošetření,
výsledky jsou znatelné po dobu přibližně dvou let. Bezprostředně po ošetření tohoto typu
může být pokožka lehce začervenalá. Začervenání samovolně zmizí po krátké době.
Obličejová i tělová radiofrekvence se může kombinovat s jinými druhy ošetření, např.
galvanoterapií, která velmi efektivně omlazuje a zpevňuje pleť a pokožku, pulzním světlem
(fotoomlazení), které zlepšuje texturu pleti a odstraňuje drobné skvrnky nebo s neinvazivní
mezoterapií, která pokožku hydratuje, čímž prodlužuje výsledky radiofrekvenčního ošetření.
Každé z těchto ošetření se podstupuje v jiném časovém období s tím, že dobře naplánovaný
sled ošetření napomáhá dosažení celkového omlazení obličeje.
Obličejová i tělová radiofrekvence nemá žádné vedlejší účinky, není bolestivá (klient cítí
pouze teplo v ošetřované oblasti) a ihned po ošetření se klient může vrátit zpět do běžného
života.

Frekvence a počet ošetření
Záleží na stavu pokožky každého klienta a na jeho požadavcích. Všeobecně se však
doporučují 4-6 ošetření, přičemž mezi ošetřeními by měla být pauza 15-20 dní. Následná
udržovací ošetření umožňují zachování dosažených výsledků. Velkou výhodou je, že pokud
klient používá vhodný opalovací přípravk, je opalování povoleno.

Kontraindikace









těhotenství a laktace
vážná srdeční onemocnění
poruchy srážlivosti krve
nemoci pojivové tkáně
rakovina
nedávné kolagenové výplně
osoby s kovovými implantáty v těle
teplota

Galerie

Ceník služeb
Radiofrekvence
ošetření podle dohody s klientem
ošetření
základní ošetření

cena
od 1.200 Kč

FOTOOMLAZENÍ
Fotoomlazení je metoda, při které se k omlazovacím účelům využívá pulzní světlo. Přístroj
VPLTM pracuje na VPL principu světla s nekoherentním vysíláním. Při ošetření dochází
vlivem tepla k narušení kolagenových vláken, aniž by došlo k jakémukoliv narušení
epidermis. Pokožka se vyrovnává s úbytkem kolagenu tím, že okamžitě tvoří kolagen nový.
Výhodou je především možnost nastavení individuálních parametrů v závislosti na stavu pleti.
Při opakovaných aplikacích pulsního světla je jasně vidět klinické zlepšení textury a kvality
pokožky, zmírnění vrásek a pigmentových lézí v epidermis.

Výhody







vynikající výsledky
cenová dostupnost
časová nenáročnost pro klienta
nebolestivost
ošetření neomezuje klienta v jeho každodenní aktivitě
viditelné zlepšení přichází postupně a je trvalé

Průběh ošetření
Odborník posoudí pleť a její poškození, na základě kterého doporučí počet ošetření. Pokud
klient souhlasí s ošetřením, podepíše dokument o informovanosti a poskytnutí souhlasu. Poté
je klien je odlíčíen, pro ochranu zraku si nasadí brýle, které má po celou dobu ošetření. Na
ošetřovanou oblast se aplikuje studený gel, který nejen chladí, ale také umožňuje optický
kontakt a udržuje „svěží pocit“ pokožky. Klient je upozorněn, že při vysílání impulsů může
vnímat světelný záblesk i přes brýle, které má pro ochranu svého zraku. Po ošetření je
odstraněn gel, na ošetřovanou oblast se a přiloží speciální výživná a vypínací maska.

Frekvence a délka ošetření



3-8 sezení v intervalu 2-3 týdnů.
Ošetření trvá 30 – 60 minut, podle rozsahu ošetřované oblasti.

Bezpečnost
Při dodržení předepsaných postupů je ošetření naprosto bezpečné a nebolestivé, klient může
mít lehký pocit mravenčení, štípání. Typické je lehké zčervenání ošetřované oblasti, které
zmizí během několika minut. Přiložení masky po ošetření všechny tyto nepříjemné pocity
eliminuje, pokožka je svěží, vypnutá a vyhlazená.

Kontraindikace





těhotenství
epilepsie
čerstvě opálená pleť
užívání léků na ředění krve

V případě potřeby lze konzultovat indikace a kontraindikace s naším lékařem.

Ceník služeb
Fotoomlazení
ošetření podle dohody s klientem
ošetření
základní ošetření

cena
od 1200 Kč

MESOTERAPIE
Spočívá v aplikaci výživných látek, které jsou vpravovány přímo na cílené místo, a tak je
dosaženo maximálního efektu. Tato technologie se využívá pro omlazení pleti, na léčbu akné
a jizviček, na vypnutí vrásek a zpevnění prsou.

MESOPELING Antiaging
MESOPEELING Antiaging Dermic působí blahodárně na stárnoucí a poškozenou pleť.
Vynikajících výsledků je dosaženo u pokožky se skvrnami či jizvami po akné. Jedná se o
kombinaci chemického peelingu a neinvazivní mezoterapie v programu Antiaging. Výsledky
jsou viditelné již po prvním ošetření. Pleť se stává viditelně mladší, jasnější a vyhlazenější.
Drobné vrásky mizí, případné skvrny jsou světlejší a jizvy se pomalu ztrácejí.
Jedná se o rychlé a bezbolestné ošetření, které je možné aplikovat během celého roku na
jakýkoliv typ pokožky.

Chemický peeling
Je ošetření, jehož výsledkem je šetrná exfoliace vnější vrstvy pokožky, čímž se napomáhá k
její rychlejší obnově. Aplikuje se za účelem zlepšení stavu pleti poškozené sluncem, k
odstranění vrásek, zlepšení stavu jizev po akné nebo neštovicích a zesvětlení či dokonce
odstranění skvrn. Chemický peeling je často doporučován na stárnoucí pleť, ale je vhodné jej
použít také jako prostředek pro udržení zdravějšího, pevnějšího a čistého vzhledu pleti.

Neinvazivní mezoterapie
Působí proti známkám stárnutí. Mezoterapie spočívá v použití proudů na střední frekvenci,
díky nimž dochází k otevření vstupní cesty přes mikropóry do buněčné membrány, což má za
následek proniknutí aktivních látek do pokožky.

Průběh ošetření
Ošetření trvá celkem přibližně 30 – 45 minut, kdy je pleť odlíčena a vyčištěna a následně je
proveden chemický peeling. Poté se provádí neinvazivní mezoterapie v programu Antiaging.
Na závěr se aplikuje speciální pleťová maska. Po ošetření je pleť ošetřena krémem s
ochranným faktorem.
Během ošetření může klient cítit mírný pocit tepla či lehkého pálení, výjimečně může dojít k
začervenání pokožky, které ale během několika málo následujících hodin zmizí.
Po ošetření se klient může nalíčit a vrátit se do běžného života. Po dobu cca 48 hodin od
ošetření by neměl podstupovat žádná jiná profesionální ošetření pleti.
Pro udržení trvanlivého efektu se doporučuje podstoupit 4 – 6 ošetření, mezi kterými by měla
být pauza 21 dní.

Indikace





Stárnoucí pokožka vlivem slunečního záření
Skvrny na pokožce
Jizvy po akné
Drobné vrásky



Rozšířené póry

Ošetření je možné kombinovat s ostatními technikami, jako je například galvanoterapie a
radiofrekvence.

Kontraindikace




Podrážděná či zanícená pokožka
Kožní onemocnění v místě aplikace
Rakovina kůže

MESOPEELING SeboCare
Skoncujte s nečistou a mastnou pletí!

Zklidnění, hydratace pleti a regenerace pokožky
Mesopeeling SeboCare je vhodným ošetřením pro pleť mastnou, či postiženou akné a to v
jakémkoliv věku. Aktivní látky působí na exfoliaci a vyloupnutí nečistot jak na povrchu pleti,
tak uvnitř pórů. Dále napomáhají normalizovat činnost mazových žláz u mastné pleti
stabilizují ji. Ošetření je možné podstoupit již od 15 let a je vhodné jak pro muže, tak pro
ženy. Výsledkem je viditelně zklidněná a hydratovaná pleť. Dochází k regeneraci struktury
pleti, póry jsou významně menší. Ošetření Mesopeeling SeboCare kombinuje 2 kroky:
chemický peeling a neinvazivní mezoterapie v programu SeboCare.

Chemický peeling
Je prováděn pomocí 10% kyseliny salicylové, díky které dojde k jemné exfoliaci rohové
vrstvy pokožky, čímž se podpoří její buněčná regenerace. Výsledný efekt se projeví
zlepšením stavu mastné pleti, zlepšením stavu jizev, zmenšením pórů, hydratací a výrazným
sjednocením barvy pleti v případě pigmentových skvrn.

Neinvazivní mezoterapie
Spočívá v technice zvaná elektroporace. Kdy dochází k dočasnému otevření pórů v buněčné
membráně, které umožní pronikání aktivních látek do buněk.

Průběh ošetření
Ošetření trvá přibližně 30 min., během nichž je pleť odlíčena a vyčištěna. Následuje chemický
peeling a neinvaziní mezoterapie v programu SeboCare. Poté je na pleť aplikován krém s
ochranným faktorem. Při chemickém peelingu můžete cítit mírné štípání či teplo, které
souvisí se změnou Ph pokožky. Tento jev je přirozenou odezvou pokožky, není nebezpečný a
do několika sekund vymizí. Bezprostředně po ošetření se vracíte do běžného života.
Pokožka obličeje se stává viditelně zklidněná, hydratovaná, dochází k regeneraci její

struktury, póry jsou významně zmenšené. Ošetření Mesopeeling SeboCare dlouhodobě
udržuje pleť v tomto nově navozeném stavu.
Pro udržení trvanlivého efektu se doporučuje podstoupit 4-6 ošetření, mezi kterými bychom
měli dodržet odstup min. 21 dní. V období mezi ošetřeními Mesopeeling SeboCare
doporučujeme podstupovat pravidelně manuální kosmetické ošetření s hlubokým čištěním
komedonů, abychom omezili vznik nových zánětlivých projevů. Před manuálním ošetřením je
nezbytné upozornit kosmetičku, že docházíte na naše ošetření, při kterém podstupujete
chemický peeling, který se může opakovat až za 21 dní.

Indikace



Mastná pleť
Pleť s akné

Kontraindikace







Těhotenství
Laktace
Nádorová onemocnění
Nositelé srdečního kardiostimulátoru
Blízkost kovového piercingu
Akutní infekční a horečnaté stavy organismu

MESOB.T.X
Revoluční neinvazivní ošetření bez injekcí




MESOB.T.X je nová technika, která dorazila z Francie. Jedná se o aplikaci látky
podobné botulotoxinu metodou neinvazivního mesoliftingu. MESOB.T.X je
nejnovější způsob, jak dlouhodobě zredukovat vrásky v obličeji.
MESOB.T.X vyhlazuje vrásky a linie bez použití jehel, působí na pleť jemně,
netoxicky, odstraňuje vrásky.

Co je MESOB.T.X
MESOB.T.X je inovativní technika, která za použití elektroporace a směsi s vysokým
obsahem složky Argireline®vyhlazuje vrásky a linie bez použití jehel. Argireline® (acetyl
hexapeptid) je patentovaná aktivní látka, která působí stejným mechanismem jako
botulotoxin. Další obsažené aktivní látky jako kyselina hyaluronová, kolagen, Tensine®,
Polylift® dodávají pleti hydrataci, pevnost a pružnost.

Jak ošetření probíhá
Ošetření trvá 45 minut, během nichž provedeme peeling s ovocnými AHA kyselinami, což
usnadní pronikání aktivních látek, které budeme následně nanášet pomocí techniky

elektroporace. Výsledky jsou viditelné již od prvního sezení, avšak výraznějších výsledků se
dosáhne od třetího či čtvrtého ošetření. Pro dosažení vynikajících výsledků se doporučuje
podstoupit 4–6 ošetření. Mezi ošetřeními je doporučeno nechat časovou prodlevu 7–10 dnů.
Díky bezpečné a šetrné aplikaci bez použití injekcí je riziko vedlejších účinků téměř
zanedbatelné.

Indikace a kontraindikace
Ošetření se může provádět na jakémkoliv typu pleti, kromě pokožky s různými podrážděními,
infekcí nebo pleti s kožním onemocněním. Ošetření se neprovádí u osob trpících některou z
forem rakoviny kůže.

Zpevnění prsou MESOBUST
Ošetření MesoBust na zpevnění prsou je určeno pro klientky, které si přejí mít pevnější
poprsí, ale nechtějí se uchylovat k operativním ani injekčním metodám. Jedná se o
neinvazivní bezbolestné ošetření prováděné metodou neinvazivní mezoterapie. Výsledkem
ošetření je hebké a zpevněné poprsí, které Vám dodá mladistvý vzhled a sebevědomí. Ihned
po ošetření se můžete vrátit do běžného života.

Průběh ošetření
Vpravování aktivních látek do pokožky probíhá pomocí roll-onu zapojeného do specifického
přístroje na neinvazivní mezoterapii působícího na principu fotoelektroporace. Ošetření trvá
cca 50-60 minut. Nejdříve je pokožka očištěna a tonizována, následně probíhá samotné
ošetření – vpravování aktivních látek do pokožky, na závěr je aplikován zpevňující krém.
Vpravované aktivní látky, díky nimž dochází ke zpevnění a vypnutí kožní tkáně:
hydrolizovaný elastin, hydrolizovaný protein z vlčího bobu, triticum vulgare (výtažek z
pšenice), ulva lactuca extract (výtažek z mořské řasy), rozpustný kolagen.
Podle stavu pokožky doporučujeme ošetření absolvovat každé 1-2 týdny. Výsledky začínají
být znatelně viditelné po min. 6-9 ošetřeních. Pro udržení pevného poprsí doporučujeme
pravidelně provádět cviky na zpevnění prsou, dbát na správné držení těla a aplikovat
zpevňující krémy.

Kontraindikace





Osoby s kardiostimulátorem
těhotné a kojící ženy
epilepsie
osoby užívající léky s fotosenzibilizačním účinkem.

Galerie

Ceník služeb
Mesoterapie
ošetření
MESOPEELING ANTIAGING
MESOPEELING SEBO CARE
MESOB.T.X.
MESOBUST

cena
od 1.200 Kč
od 1.050 Kč
od 1.200 Kč
od 1.050 Kč

KAVITACE
Revoluční ošetření k odbourání tukových polštářků a vyhlazení celulitidy. Je to bezbolestná a
vysoce účinná metoda, která formuje postavu. Jedná se o neinvazivní bezpečné ošetření
vhodné pro partie těla, které jsou velmi obtížně ovlivnitelné dietou či cvičením.
Principem kavitace je rozbití membrány tukových buněk ultrazvukem. Obsah buněk se uvolní
do mezibuněčného prostoru a poté je pomocí presoterapie přirozeně odplavován lymfatickými
a močovými cestami ven z těla.
Je doporučována nízkokalorická dieta s omezeným příjmem tuků a soli s dodržením pitného
režimu. Po ošetření je nutné vypít nejméně dva litry vody denně a zvýšit fyzickou aktivitu,
aby mohlo docházet k vyplavení rozbitých buněk z organismu.

Průběh ošetření – fáze kavitace
Na ošetřovanou partii naneseme speciální gel a ultrazvukovou hlavicí provedeme ošetření
pravidelnými pohyby a mírným tlakem. Následuje 20 min presoterapie. Během kavitace může
klient cítit lehké mravenčení nebo jemné poštipování v ošetřované oblasti. Tato fáze trvá 3070 minut, v závislosti na velikosti ošetřované partie.
Po ukončení kavitace kosmetička provede 20-minutovou drenáž (presoterapii), která
napomůže odstranit uvolněné a rozpuštěné tuky. Ošetření můžeme opakovat po 14 dnech až
do požadovaného výsledku.

Výhody ošetření






vysoká účinnost při redukci tukových polštářků
ideální pro ošetření jak větších ploch, tak i menších partií
přesné zacílení na ošetřovanou partii
kavitace je neinvazivní – nedochází k narušení integrity pokožky
ošetření je všeobecně velmi dobře snášeno

Kavitace umožňuje dosáhnout viditelných výsledků již po prvním ošetření dochází ke
skutečnému úbytku nahromaděného tuku, snižuje se objem a ubývají centimetry u lokální
celulitidy se vyhlazuje nepravidelný povrch „pomerančové kůže“, tvary postavy jsou
formovány.

Indikace




pro ženy a muže všech věkových kategorií (18-75)
ošetření tukových polštářků a celulitidy
formování postavy

Partie těla, které lze ošetřit





břicho a boky
stehna (vnitřní, vnější, přední i zadní strana)
hýždě
nohy (kolena, kotníky, lýtka)

Kontraindikace









osoby se srdečními chorobami, po transplantacích a s bypassem
záněty či infekční onemocnění v místě aplikace
cévní poruchy a arteoskleróza
vysoký léčený cholesterol
trombóza a/nebo tromboflebitida
osoby užívající léky proti srážlivosti krve
těhotenství
osoby s kovovými implantáty v těle v místě ošetření

Galerie

Ceník služeb
Kavitace
ošetření podle dohody s klientem
ošetření
základní ošetření

cena
od 1.950 Kč

BĚLENÍ ZUBŮ
Oslnivé zuby a krásný úsměv je ten pravý důvod, proč stále více lidí hledá řešení, jak mít
zuby bílé jako perly. Nabízíme Vám rychlý, jednoduchý a vysoce efektivní způsob, jak
navrátit Vašim zubům jejich původní bělost. Jedinečná ústní vanička v kombinaci s
patentovanými pěnovými páskami a speciálním ultrafialovým světlem, které dokonale a
stejnoměrně rozvádí teplo po horních i dolních zubech, zajistí, že po několika ošetřeních
budou Vaše zuby viditelně bělejší.

Fotobělení zubů metodou Cosmetic teeth bright
Rychlý, jednoduchý a vysoce efektivní způsob jak navrátit vašim zubům jejich původní
bělost. Ústní vanička v kombinaci s pěnovými páskami a speciálním ultrafialovým světlem,
které dokonale a stejnoměrně rozvádí teplo po horních i dolních zubech zajistí, že po několika
ošetřeních budou vaše zuby bělejší.
Na předem vyčištěné zuby aplikujeme pásky a světlem po dobu 2×20 min působíme. Po 3-4
týdnech po prvním ošetření je realizováno druhé sezení. Udržovací ošetření následuje až
s odstupem několika měsíců.
Po skočení celé kúry jsou vaše zuby znatelně bělejší. Pro udržení tohoto stavu je
žádoucívyhnout se nápojům a potravinám, které ovlivňují zabarvení zubní skloviny (káva, čaj,
červené víno, kouření).

Galerie

Ceník služeb
Bělení zubů
ošetření podle dohody s klientem
ošetření

cena

základní ošetření

od 1.200 Kč

DALŠÍ SLUŽBY

KOSMETIKA
Kosmetické ošetření pro ženy, muže i mládež. Nabízíme ošetření každé pleti podle potřeby a
domluvy s klientem. Když se zrychlené tempo dnešní doby začne odrážet na vaší pleti,
potřebujete pomoc k účinné ochraně proti vnějším vlivům a známkám stárnutí. Stres,
nedostatek spánku, znečištěné ovzduší, UV záření nebo volné radikály způsobují, že naše pleť
vypadá povadlá, postrádá pevnost, zářivý vzhled a vitalitu. Pojďme spolu vybrat vhodnou
pravidelnou péči v salonu i na doma.

Galerie

Popis některých typů ošetření
Mikromasáž očního okolí
Mikromasáž očního okolí je zaměřená na odstranění kruhů pod očima a mimických vrásek
kolem očí. Velmi účinně eliminuje známky únavy a stárnutí. Při masáži se využívá přípravků
speciálně vyvinutých pro ošetření citlivých partií kolem očí s obsahem jedinečných aktivních
látek pro lifting, výživu a ochranu této delikátní oblasti.

Ošetření rukou – vinoterapie
Věk se odráží nejen obličeji, ale především na pokožce rukou.Vinoterapie se silným účinkem
proti vráskám a dalším známkám stárnutí pokožku rukou krásně zregeneruje a viditelně
omladí. Účinné složky obsažené ve výtažku z vinné révy mají četné blahodárné účinky :
regenerují kolagenová vlákna, dodávají kůži jemnost a zároveň pevnost, hydratují a odstraňují
pigmentové skvrny.

Relaxační masáž rukou
Relaxační masáž rukou má uvolňující účinek, zmírňuje stres a přináší celkový pocit pohody.

Remodelační ošetření a masáž břicha se zábaly
V oblasti břicha se často odráží řada vnitřních i vnějších problémů jedince. Na jedné straně
lokálně nahromaděný tuk a celulitida jako důsledek nevhodného stravování a celkově
nezdravého životního stylu. Na straně druhé stres, vyčerpání, nervové vypětí vedoucí
k trávicím potížím, pocitům napětí až bolestem.Ošetření a jemná masáž břicha přinese úlevu
při všech těchto problémech. Aktivní složky přípravků původem z mořských řas působí na
břišní partie silným anticelulitickým, zeštíhlujícím a zpevňujícím účinkem. Masáž napomáhá
odbourání tukových polštářků a drenuje ošetřovanou oblast. Uvolní všechny součásti břicha,
rozpouští nahromaděné napětí a emoční zátěž, uklidní nervy, přináší uvolnění od napětí a
stresu. Může tišit bolesti způsobené napětím. Stimuluje trávicí orgány, pomáhá při trávicích
potížích jako je nadýmání.

Trvalá na řasy
Trvalá na řasy je moderní metoda pro trvale krásné, výrazné a dokonale upravené řasy.
Provádí se pomocí miniaturních natáček různých velikostí, k nimž se řasy přichytí. Poté se
aplikují speciální přípravky, šetrné k oblasti oka a jeho okolí pro získání a zafixování
požadovaného tvaru řas. Oči se rozjasní, opticky zvětší, obličej působí živěji, zvýrazní se
přirozená linie řas. Trvalá a barvy vydrží přibližně 2-3 měsíce, poté je možné trvalou
aplikovat znovu.

Depilace cukrovou pastou
Depilace cukrovou pastou je proti běžné depilaci velmi šetrná. Nestrhává živé kožní buňky,
proto se s ní mohou depilovat i citlivé oblasti jako je podpaží, třísla a u mužů např. hrudník.
Při dlouhodobém používání této metody depilace zjistíte, že dorůstající chloupky jsou
mnohem řidší, jemnější a celkově se výrazně sníží jejich množství. Běžná aplikace tohoto
unikátního produktu ve formě cukrové pasty nejen spolehlivě a šetrně odstraní chloupky, ale
také odumřelé buňky z povrchu pokožky, čímž ji zanechává hladší, čistší a jemnější. Metoda
je vhodná pro muže i ženy.

Depilace voskem
Depilace vlažným voskem v roll-onu je pohodlná, praktická a hygienická metoda pro
odstranění chloupků pomocí aplikačního přístroje. Pro zjemnění a snadnější odstranění a pro
zklidnění pokožky po ošetření se používají speciální přípravky.

Ošetření rukou teplým parafínem
Ošetření rukou teplým parafínem patří k nejoblíbenějším a nejpříjemnějším ošetřením
pokožky rukou. Odstraní odumřelé a odlupující se části pokožky, krásně ruce uvolní, zjemní a
zvláční.

Ultrazvukové ošetření
Ultrazvuk vyvolává změny v objemu a pohybu buněk lidského těla. Stimuluje a vyrovnává
buněčné membrány. Zlepšuje celkovou funkčnost pokožky a zvyšuje podkožní teplotu o 0,5

až 1 °C. Tím zvyšuje absorbování živin skrz kůži, zrychluje metabolismus a regeneruje kožní
tkáň. Ošetřením napínáme uvolněné svaly a odbouráváme podkožní tuk.

Chemický peeling
Chemický peeling je neinvazivní metoda, která slouží k projasnění a omlazení pleti, vyhlazení
jemných vrásek, zjemnění jizev po akné a rozšířených pórů a odstranění pigmentových skvrn,
příznivě působí také na příliš mastnou pokožku. Ošetření zahrnuje odlíčení obličeje, aplikaci
chemického peelingu, neutralizaci, masku, fotoprotekci. Doporučený počet aplikací 3 a více.
Konzultace na chemický peeling zdarma.

Gelové nehty
Gelové nehty se mohou aplikovat na jakoukoliv velikost i tvar nehtu. Gelové nehty se tvoří
nanášením vrstev gelu na nehty. Vzájemně se spojí a ztvrdnou v pevný nehet. Mezi umělými
nehty mají gelové nehty nejpřirozenější vzhled – vypadají jako vaše vlastní, jen jsou delší a
pevnější. Gelové nehty vám ušetří spoustu času v péči o pěstěné ruce.

P-shine
Metoda P-shine je vhodná pro roztřepené, lámavé i špatně rostoucí nehty. Využívá se i v
pánské manikúře pro muže, kteří potřebují mít dokonale upravené nehty.

Ceník služeb
Vzory kosmetického ošetření – Alena Hofmanová
aplikace

cena

Základní ošetření
(kosmetika Primavera Andorana: odlíčení, změkčení, peeling, čištění, masáž obličeje, krku a
dekoltu, maska, závěrečná péče + úprava obočí) 80 minut

670
Kč

Ošetření nadstandard
(kosmetika Primavera Andorana + Ryor: odlíčení, tonizace a čištění ultrazvukovou špachtlí,
masáž obličeje, krku a dekoltu, maska, závěrečný krém + úprava obočí) 90 minut

790
Kč

Ošetření luxusní
(kosmetika Primavera Andorana + Ryor: odlíčení, tonizace, čištění ultrazvukovou špachtlí,
masáž obličeje, krku a dekoltu, ultrazvukové ošetření a zapracování aktivní látky, závěrečný
krém + úprava obočí) 100 minut

850
kč

Další úkony se připočítávají nebo se zvolí postup dle aktuálního stavu pleti

aplikace

cena

Odlíčení + tonikum

60 Kč

Změkčení, deping, napářka

70 Kč

Peeling

90 Kč

Čištění

100 Kč

Ultrazvuková špachtle (změkčení, peeling, čištění)

260 Kč

Masáž obličeje, krku a dekoltu 20 minut

180 Kč

Masáž obličeje, krku a dekoltu 30 minut

270 Kč

Ultrazvukové ošetření (obličej – v rámci kosmetického ošetření + ampule) 100 Kč
Ultrazvukové ošetření (paže, břicho, lýtka, hýždě) 10 minut

200 Kč

Ultrazvukové ošetření (předloktí, ruce) 5 minut

200 Kč

Ultrazvukové ošetření chodidla 1 minuta + ampule

200 Kč

Ionizace (redukce vrásky) 5 minut + ampule retinolu s vitamínem C

50 Kč

Maska na obličej

100 Kč

Maska na obličej

100 Kč

Maska na dekolt

80 Kč

Maska na oční okolí

50 Kč

Závěrečná péče (krém, ampule)

60 Kč

Chemický peeling (odlíčení, peeling, maska, solární ochrana) obličej

720 Kč

Chemický peeling (odlíčení, peeling, maska, solární ochrana) krk

360 Kč

Chemický peeling (odlíčení, peeling, maska, solární ochrana) dekolt

360 Kč

Chemický peeling (odlíčení, peeling, maska, solární ochrana) vše

1.260 Kč

Úprava obočí

70 Kč

Modelace obočí

100 Kč

Barvení řas a obočí

100 Kč

Barvení řas a obočí; jednotlivě

70 Kč

Trvalá na řasy

390 Kč

Mikrodermální abraze (hluboký peeling + zklidňující sérum)

150 Kč

Mikromasáž očního okolí 15 minut

160 Kč

Vinoterapie rukou (ošetření SPA proti stárnutí) s masáží

590 Kč

Mořská pedikůra s masáží

590 Kč

Parafínový zábal rukou (desinfekce, závěrečný krém, peeling) 30 minut

210 Kč

Remodelační masáž břicha se zábaly

590 Kč

Depilace voskem (ošetření před a po depilaci) horní ret

70 Kč

Depilace cukrovou pastou (ošetření před a po depilaci) horní ret

140 Kč

Depilace voskem (ošetření před a po depilaci) brada

80 Kč

Depilace cukrovou pastou (ošetření před a po depilaci) brada

160 Kč

Depilace voskem (ošetření před a po depilaci) tváře

90 Kč

Depilace cukrovou pastou (ošetření před a po depilaci) tváře

180 Kč

Depilace voskem (ošetření před a po depilaci) podpaží

100 Kč

Depilace voskem (ošetření před a po depilaci) předloktí

150 Kč

Depilace voskem (ošetření před a po depilaci) třísla

180 Kč

Depilace voskem (ošetření před a po depilaci) lýtka

190 Kč

Chemický peeling a nehty
aplikace

cena

Chemický peeling čistou kyselinou glykolovou – obličej

1.000 Kč

Chemický peeling čistou kyselinou glykolovou – obličej a dekolt (nebo krk)

1.600 Kč

Chemický peeling čistou kyselinou glykolovou – obličej, krk a dekolt

2.000 Kč

Chemický peeling čistou kyselinou glykolovou – obličej (předplatné na 4 ošetření 3.600 Kč
Gelová modeláž nehtů UV gelem na tipy

800 Kč

Doplnění gelových nehtů

580 Kč

Potažení přírodních nehtů gelem

580 Kč

Spa manikúra (manikúra+peeling+parafínový zábal+masáž rukou)

450 Kč

Manikúra

250 Kč

Manikúra francouzská

290 Kč

Japonská manikúra P-shine

350 Kč

Odstranění gelu

250 Kč

VIZÁŽISTIKA
Vizážistika je láska, je to vášeň, posedlost, životní styl, je to výzva… výsledkem
profesionálního přístupu je sebevědomý člověk, který vypadá a cítí se skvěle. Návaznost na
profesionální péči o kvalitu pleti a těla je vizáž a krása. Nabízíme služby v oblasti image,
vizáže s dotykem barevné typologie. Na přání klienta lze vše také dokumentovat fotografií.

Komplexní vizážistické služby – Alena Hofmanová

Galerie

Ceník služeb
aplikace

cena

Poradenství péče o pleti 60 minut

500 Kč

Denní líčení(líčení po kosmetickém ošetření)

200 Kč

Svatební líčení

1.000 Kč

Svatební líčení zkouška

500 Kč

Svatební líčení: družička, hosté (během svatebního líčení) 350 Kč
Foto make up muž

500 Kč

Foto make up žena

1.000 Kč

Fodokumentace proměny

2.500 Kč

Portrétní fotografie

5.000 Kč

Galerie – ukázky práce

Lifting MEDER
Procedurou MEDER BEAUTY SCIENCE Anti-Rides FX (MEDER) se můžete zbavit vrásek
a zlepšit stav kůže naprosto pohodlně a nebolestivě. Je dobře známá mezi pacienty z celého
světa, včetně Evropy, USA, Ruska a Japonska. Byla vyvinuta doktorkou Tiinou Orasmyae,
která je odborníkem Evropského parlamentu na bezpečnost kosmetických prostředků a
ředitelkou centra estetické kosmetiky MEDER BEAUTY CENTRE (Nice, Francie).
Procedury MBS se může zúčastnit každý, kdo chce vyhladit vrásky a provést lifting obličeje.

Pro koho je procedura zvláště určena?






procedura MEDER je alternativa injekční botulotoxinové terapie pro ty, kteří si z
nějakého důvodu nepřejí injekce nebo mají pro injekce kontraindikace (antibiotická
terapie, těhotenství, kojení).
čistí ucpané póry
tato procedura také umožňuje výrazné prodloužení účinku injekcí provedením zákroku
na konci doby působení botulotoxinu.
procedura se doporučuje také zákazníkům s relativní kontraindikací k provedení
botulotoxinové terapie: komplikovaná neurologická anamnéza, nedostatek nebo ztráta
citlivosti na botulotoxin, mladý věk zákazníka, poruchy krevního oběhu a věkové
změny obličeje.

MEDER nemá žádná věková omezení, žádné nežádoucí účinky, komplikace ani
kontraindikace. Procedura MEDER je univerzální – kromě uvolnění svalů mají složky
přípravku celou řadu pozitivních účinků. Tato terapie vyhlazuje vrásky, zmenšuje hluboké
vrásky a zabezpečuje účinný lifting pokožky.

Kdy bude efekt viditelný?
Budete vypadat mnohem mladší již po prvním sezení. Liftingový účinek může po zákroku
přetrvávat 10 – 12 hodin, což umožňuje provádět toto ošetření před očekávanou významnou
akcí.
Aktivní kurz zahrnuje 5 sezení jednou za 5 až 7 dnů. Pro zachování dosaženého efektu se
doporučuje kúru 5 sezení opakovat 1 až 2krát za rok.

Postup ošetření
Je to šest jednoduchých, velmi příjemných a účinných kroků. Během každého z nich se
používají unikátní ingredience a způsob dodání účinných látek. První tři kroky jsou přípravné:
čištění, hluboká exfoliace (pomocí bakterií mléčného kvašení) a následně použití speciální
emulze, která zesiluje účinek látek. Dále následují tři další intenzivní kroky účinku na
mimické svaly: aplikace na oblast vrásek a zástava impulzu obličejových svalů bez jejich
přímé paralýzy. Pro zachování dosaženého efektu se používá speciální náplast, která se
aplikuje na nanesený koncentrát po dobu 20 minut a zvyšuje průnik myorelaxačního
přípravku, čímž udržuje svaly v uvolněném stavu.

Jako doplněk je k dispozici dárek ve formě speciální pleťové kosmetické tužky s
hexapeptidem pro domácí péči.

Ceny aplikace
aplikace
ošetření 1 x 60 minut
ošetření 3 x 60 minut
ošetření 5 x 60 minut

cena
2.500 Kč
6.750 Kč
10.000 Kč

Kosmetika Mary Kay
Aurum Asthetic Clinic nabízí značkovou kosmetiku Mary Kay. Pokud máte o výrobek zájem,
dotaz nebo Vám v naší nabídce nějaký produkt chybí, neváhejte nás kontaktovat.

Nabízené produktové řady
VRAŤTE ČAS ZPĚT – POTŘEBUJETE LIFTING PLETI?














TW REGENERAČNÍ SÉRUM +C je účinná omlazující kúra. Sérum hydratuje pleť ,
zvyšuje její pružnost a vypíná ji. Redukuje viditelnost vrásek. Rozzáří, obnoví a oživí
vzhled pleti. Brání rozkladu kolagenu.
TW ZPEVŇUJÍCÍ OČNÍ KRÉM redukuje hloubku jemných linek a vrásek. Zlepšuje
elasticitu jemných partií v okolí očí. Působí proti vysoušení, zpevňuje a rozjasňuje je.
TW REVITALIZAČNÍ OČNÍ SÉRUM redukuje otoky a tmavé kruhy pod očima.
Antioxidační – obsahuje detoxyl, vitamin E
TW OČNÍ KRÉM PROTI STÁRNUTÍ obsahuje speciální látky povzbuzující tvorbu
kolagenu, účinně minimalizuje jemné i hlubší vrásky.
TW HYDRATAČNÍ GELOVÁ MASKA S REGENERAČNÍM ÚČINKEM ihned
hydratuje, maximalizuje každou kapku vody.
TW TUŽKA NA VYHLAZOVÁNÍ VRÁSEK okamžitě opticky zjemní vrásky. Díky
zpevňujícím účinkům jsou jemné linky méně výrazné a po delším používání se
viditelně sníží patrnost mimických vrásek.
TW BODY TONIZUJÍCÍ TĚLOVÉ MLÉKO podporuje zpevnění pokožky, posiluje a
vypíná, hydratuje.
TW ROZJASŃUJÍCÍ MASKA je bohatá na hydratační složky, zanechává pleť
zářivější, na dotyk jemnější a hladší. Perfektní řešení pro unavenou, bezvýraznou pleť,
která potřebuje rozjasnit.
TW ROZJASŃUJÍCÍ SÉRUM viditelně napravuje vady pleti minimalizací
pigmentových skvrn, pih a nerovnoměrné barvy pleti.

DOPŘEJTE SI SATÉNOVOU PÉČI, KTERÁ BUDE HÝČKAT CELÉ VAŠE
TĚLO






TĚLOVÁ KOSMETIKA SATIN BODY hydratuje pokožku po dobu 24 hod v
osvěžující vůni, snižuje výskyt suché, šupinaté, bezvýrazné pokožky. Obnovuje
pružnost, pokožka je hebká a svěží.
SATÉNOVÉ RUCE umožní ve třech jednoduchých krocích péči o ruce, které jsou pak
jemné a hebké.
Zlepšuje pružnost, reguluje pigmentaci, kontroluje lesk
SATÉNOVÉ RTY maska obsahuje miniaturní částečky, které odstraňují odumřelé
buňky a tím se rty stávají hebkými. Balzám obsahuje deriváty vitamínů A, E a
aramidy, které zabraňují úniku vlhkosti a tím jsou rty chráněny před vysycháním a
popraskáním.

DODEJTE SVÉ PLETI POŘÁDNOU DÁVKU HYDRATACE
Stejně jako vy, tak i vaše pleť je žíznivá. Dodejte jí hydrataci a bude vypadat a cítit se zdravě,
zářivě a jemně.









INTENZIVNÍ HYDRATAČNÍ KRÉM luxusní krém zanechá pleť hydratovanou a
vyživenou celých 10 hodin, obsahuje mořské extrakty, vitamin E a důležité minerály.
Vhodný pro normální a suchou pleť.
SATÉNOVÉ RUCE umožní ve třech jednoduchých krocích péči o ruce, které jsou pak
jemné a hebké.
NEMASTNÝ HYDRATAČNÍ GEL osvěžující gel obnovuje a udržuje rovnováhu vaší
pleti 10 hodin, ihned se vstřebává a zanechá pleť jemnou a hedvábnou. Vhodný pro
smíšenou a mastnou pleť.
EXTRA ZVLÁČŇUJÍCÍ NOČNÍ KRÉM poskytuje mimořádně účinnou ochranu proti
ztrátě vlhkosti a chrání pleť před nepříznivými vlivy životního prostředí. Je určen pro
velmi suchou pleť a vysušené partie těla.
REGENERAČNÍ VÝŽIVNÝ KRÉM S INTENZIVNÍM HYDRATAČNÍM
ÚČINKEM je určen pro suchou a normální pleť, pomáhá zlepšovat její hydrataci,
vláčnost, pružnost a pevnost.

PLEŤ V RUKÁCH VĚDY – TW ZÁZRAČNÁ SADA
Nemusíte být vědec, abyste věděla, že technologie přináší nové pokroky v boji proti stárnutí
pleti. S TIME WISE zázračnou sadou můžete využívat omlazující výsledky. Jedenáct
jedinečných výhod v jedné sadě : čistí, regeneruje, osvěžuje, zvlhčuje, chrání před slunečním
zářením, vyhlazuje, redukuje jemné i hlubší vrásky, zpevňuje, zjemňuje, posiluje a obnovuje,
sjednocuje pleť.





TW ČISTICÍ KRÉM / GEL 3v1
TW HYDRATAČNÍ KRÉM PROTI STÁRNUTÍ
TW REGENERAČNÍ DUO – DENNÍ SERUM S SPF25 a NOČNÍ SÉRUM
TW MIKRODERMÁLNÍ SADA
1.fáze : INTENZIVNÍ PEELING odstraňuje odumřelé buňky a vyhlazuje pleť
2.fáze : ZKLIDNĚNÍ A VYHLAZENÍ výživné sérum s regeneračním účinkem, ihned
se vstřebává, okamžitě zvláční, zklidní a zjemní pleť.

VÝSLEDKY, KTERÉ BUDETE MILOVAT
Jako každá žena, chcete i vy perfektní pleť s perfektním nalíčením
PŘÍPRAVKY PROTI AKNÉ odstraňují nadbytečný maz, zbavují póry nečistot a
bojují se vznikem akné.






TĚLOVÝ SPREJ NA AKNÉ
LOKÁLNÍ KRÉM PROTI AKNÉ
SÉRUM NA ČIŠTĚNÍ PÓRŮ
ČISTICÍ GEL NA PLEŤ
UKLIDŇUJÍCÍ OČNÍ MASKA gel obsahuje chladivou směs přírodních a rostlinných
výtažků. Lze použít jako masku nebo jako přípravek denní péče.








ODLIČOVAČ OČÍ dvoufázový přípravek, který šetrně odstraní i voděodolný oční
make up. Vhodný pro citlivou pleť i nositelky kontaktních čoček.
FIXAČNÍ KRÉM NA OČNÍ MAE UP skvělý pomocník na dlouhotrvající nalíčení
očí, zamezuje rozmazání nanesených očních stínů a zabraňuje jejich usazování v
záhybech očního víčka.
TW FIXAČNÍ TUŽKA NA RTY REDUKUJÍCÍ VRÁSKY snižuje výskyt jemných
linek a vrásek v okolí rtů a zamezuje rozpíjení rtěnky či lesku.
MATUJÍCÍ KRÉM v okamžiku absorbuje mastnotu a dodává pleti přirozený matný
vzhled, reguluje nežádoucí lesk pleti až 8 hodin.
UBROUSKY POHLCUJÍCÍ MASTNOTU v okamžiku odstraní mastnotu a lesk, lze
je použít kdykoli během dne i přes make up, ze 100% lnu.

DOKONALÝ VZHLED









TW MATNÁ PODKLADOVÁ BÁZE dodává pleti matný vzhled, pro smíšenou až
mastnou pleť.
TW ROZJASŇUJÍCÍ PODKLADOVÁ BÁZE rozzáří a okamžitě projasní pleť,
viditelně vylepší její strukturu. Pro normální až suchou pleť.
TW FIXAČNÍ GEL POD MAKE UP lehký, vytváří perfektní vzhled pro dokonalé
nanesení podkladové báze.
MINERÁLNÍ PUDROVÝ MAKE UP dokonalé krycí schopnosti , odolný proti
setření.
KOREKTOR zakrývá skvrnky, kruhy pod očima či menší nedokonalosti, voděodolný,
nekomedogenní, neparfémovaný.
ROZJASŇOVAČ PLETI rozjasňuje unavenou nevýraznou pleť a dodá jí bezchybný
vzhled a vyrovnaný barevný tón.
TUHÝ MINERÁLNÍ PUDR má skvělé krycí schopnosti, odolný proti stření, lehký.
Vytvoří matný vzhled pleti a zachová svěží úpravu make upu po celý den.
MINERÁLNÍ ROZJASŃUJÍCÍ A BRONZOVÝ PUDR obsahuje vitaminy A, C a E.
Vhodný pro všechny typy pleti.

PÉČE O PLEŤ JEN PRO NĚJ
I muži si mohou dopřát dokonalý vzhled a příjemný pocit. MK MEN s pokrokovými
ingrediencemi se silnými hydratačními účinky a složením bojujícím proti stárnutí nabízí
mužům jedinečnou řadu péče o pleť.









MK MEN MÝDLO NA OBLI4EJ čistí pleť do hloubky a dodává ji jemnost a zdravý
vzhled. Je prvním krokem v procesu redukce viditelných známek stárnutí.
MK MEN PLEŤOVÉ TONIKUM dokončuje čisticí proces odstraněním nejmenších
nečistot bez vysušování pleti. Zanechává pocit rovnováhy a zároveň zlepšuje
strukturu, minimalizuje póry.
MK MEN PĚNA NA HOLENÍ vytváří zónu komfortu mezi žiletkou a pletí a
umožňuje docílit čistého a hladkého oholení.
MK MEN CHLADIVÝ GEL PO HOLENÍ zabraňuje podráždění pleti žiletkou a
zanechá jí jemnou a hydratovanou.
MK MEN HYDRATAČNÍ KRÉM S SPF25 poskytuje ochranu před UV zářením,
lehký, rychle vstřebatelný, hydratuje, pomáhá obnovit mladistvý vzhled.
MK MEN TĚLOVÝ DEODORANT VE SPREJI je tím správným doplňkem sady.

