19

КОСМЕТОЛОГІЯ
Збережіть природню красу на довгі роки. Комплексний підхід та
правильно підібрані профілактичні процедури допоможуть Вам
надовго зберегти, сяйво та молодість шкіри. Наші косметологічні
процедури та програми особливо будуть корисні для жителів
мегаполісів, так як погана екологія та напружений ритм життя
призводить до тьмяності та зневоднення шкіри, знижує природні
захисні властивості і провокує ранні прояви вікових змін.
Ми використовуємо апарати передових європейських фірм в
поеднанні з найкращою косметологічною продукцією відомих
світових брендів. Крім того, пропонуємо Вам апаратні та
безапаратні методи омолодження і корекції. При проведенні
будь-яких косметологічних процедур важливим є естетичний
ефект, який досягається завдяки професійному підходу наших
фахівців-косметологів.
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ОЧИЩЕННЯ ТА ЕКСФОЛІАЦІЯ
DERMALOGICA
УЛЬТРАЗВУКОВИЙ ПІЛІНГ, ОБЛИЧЧЯ, ШИЇ ТА ЗОНИ ДЕКОЛЬТЕ

40

800 грн

УЛЬТРАЗВУКОВИЙ ПІЛІНГ СПИНИ

40

900 грн

50

1000 грн

Ультразвукова процедура, яка відлущує ороговілий шар шкіри, активно стимулює її
оновлення та колір, зменшує вугрові висипи. Підходить для всіх типів шкіри.

THALGO®
КИСЛОТНИЙ ПІЛІНГ І СТУПЕНЮ

50

1000 грн

Поверхневий пілінг на основі 5% кислоти з ферментованих водоростей та 20%
комплекс фруктових кислот призначений для відлущення ороговілих клітин шкіри.
Завдяки цьому запускається процес відновлення поверхневого шару епідермісу. Можна
виконувати у будь-яку пору року. Період реабілітації відсутній.

IMAGE®USA
HYDROFACIAL- БАЗОВИЙ ДОГЛЯД (ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ТА НОРМАЛЬНОЇ ШКІРИ)

60

1800 грн

Процедура для глибокого очищення, інтенсивного зволоження і омолодження шкіри. В
ній використовується поєднання струменів води, вакууму та унікальних
спіралеподібних насадок, які делікатно видаляють зовнішній тьмяний шар шкіри. Активні
компоненти екстрактів водорослей та пептидів заспокоюють та попереджають
появу вікових змін.
НYDROFACIAL - ОЧИЩЕННЯ ( ДЛЯ ЖИРНОЇ ТА КОМБІНОВАНОЇ ШКІРИ)

60

1700 грн

Технологія HydraFacial дозволить Вам забути про проблемну шкіру. Протягом однієї
процедури проводиться очищення шкіри , пілінг, екстракція комедонів, антиоксидантна
терапія і зволоження. Натуральні компоненти саліцилової кислоти, алоє , кореня іви та
імбиру знімають запалення, заспокоюють та укріпляють епідерміс.
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ДОГЛЯД ЗА НОРМАЛЬНОЮ ТА СУХОЮ ШКІРОЮ
DERMALOGICA
УЛЬТРАЗВУКОВА ГІДРАТАЦІЯ ОБЛИЧЧЯ, ШИЇ ТА ЗОНИ ДЕКОЛЬТЕ
ГІАЛУРОНОВОЮ КИСЛОТОЮ

40

1300 грн

Глибоке введення гіалуронової кислоти за допомогою ультразвукових хвиль
забезпечує інтенсивне зволоження сухої, зневодненої шкіри. Заспокоює реактивну
шкіру та зберігає її бар'єрну функцію. Робить шкіру гладкою та однорідної структури.
Заповнює дрібні мімічні зморшки.
ЗВОЛОЖУЮЧИЙ АНТИОКСИДАНТНИЙ ДОГЛЯД
З ВІТАМІННИМ КОМПЛЕКСОМ

70

1100 грн

Процедура спрямована на відновлення захисного бар'єру шкіри. Вітаміни А, В5, С, Е, F та
антиоксиданти покращують імунну функцію шкіри, зволожують та заспокоюють її.
Моделюючий та стимулюючий масаж покращить лімфовідтік та підвищить
сприйнятливість шкіри до косметичних засобів , а мультивітамінна маска живить та
покращує метаболізм в тканинах обличчя.

YOTSUBA JAPAN
ЗВОЛОЖУЮЧА ТА РЕГЕНЕРУЮЧА ПРОЦЕДУРА HYDRA AHA + ULTRASOUND

50

1500 грн

Дана процедура застосовується для покращення якості і зовнішнього вигляду шкіри,
схильної до втрати тонусу та еластичності. Активні компоненти, які зміцнюють судинну
стінку, знімають чутливість та реактивність судин. Комбінація з апаратною
технологією UltraSound ефективно і надовго зменшує глибину зморшок, запобігає
втраті вологи та усуває набряки.
ГЛИБОКЕ ЗВОЛОЖЕННЯ З РЕВІТАЛІЗУЮЧОЮ ТА РЕГЕНЕРУЮЧОЮ МАСКОЮ

50

1200 грн

Процедура глибокого зволоження – це приємна та розслабляюча процедура, яка
вирішує одразу декілька найголовніших завдань: інтенсивно зволожує та відновлює
шкіру, підсилює кровообіг та регенерацію. Масаж обличчя активізує кровообіг та
покращить тонус шкіри, а ревіталізуюча та регенеруюча маска на основі екстрактів
гінеуму, плаценти, молочної кислоти та колагену сприяє розгладженню зморшок,
звужує пори та бореться з вільними радикалами, які провокують раннє старіння шкіри.
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IMAGE®USA
КИСНЕВА МЕЗОТЕРАПІЯ

30

850 грн

Процедура , за допомогою якої відбувається внутрішнє насичення шкіри киснем і
вітамінами, прискорюється регенерація клітин та здійснюється поверхнева
детоксикація. Антиоксидантні компоненти підтримують оптимальний водний баланс та
активізують синтез колагену. Також підходить вагітним та годуючим мамам.
ЕКСПРЕС-ДОГЛЯД

30

850 грн

Безапаратний догляд, який багатий на антиоксиданти та унікальні органічні
інгредієнти, що моментально очищують шкіру, наповнюють та відновлюють здорове
сяяння. Підходить для усіх типів шкіри.

ДОГЛЯД ЗА ЧУТЛИВОЮ ТА ПРОБЛЕМНОЮ ШКІРОЮ
DERMALOGICA
УЛЬТРАЗВУКОВА ГІДРАТАЦІЯ ОБЛИЧЧЯ, ШИЇ ТА ЗОНИ ДЕКОЛЬТЕ ДЛЯ
ПРОБЛЕМНОЇ ШКІРИ

50

1300 грн

Суперконцентрований серум, який вводиться за допомогою апарату в глибокі шари
шкіри заспокоює, відновлює та захищає шкіру від подразливих факторів. Зменшує
дискомфорт стресованій, реактивній шкірі завдяки пептидам, які стимулюють синтез
колагену. Нормалізує гідроліпідний баланс та підвищує захисний бар'єр шкіри.
ДОГЛЯД ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЇ ШКІРИ ІЗ ЗАСПОКІЙЛИВИМ КОМПЛЕКСОМ

70

1100 грн

Ця доглядова процедура підійде власникам чутливої, реактивної шкіри. Очищення та
м'яка ексфоліація ороговілого шару епідермісу допоможе збільшити проникність шкіри
для заспокійливої сироватки від Dermalogica, а ліфтинговий масаж зменшить набряки
та поверне шкірі тонус. Для глибокого зволоження використовується кондуктивна
маска-база, яка містить подвійну гіалуронову кислоту різної форми, що допомагає їй
проникнути глибше.

IMAGE®USA
КРІОТЕРАПІЯ

40

1700 грн

Це дія на шкіру обличчя холодом, внаслідок чого іде звуження судинної сітки, зменшення
почервоніння та набряків. Також кріотерапія допомагає звузити пори, тонізує обличчя
та розгладжує зморшки. Підходить для всіх типів шкіри, в тому числі і для чутливої .
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ДОГЛЯД ЗА ШКІРОЮ З ВІКОВИМИ ЗМІНАМИ
DERMALOGICA
УЛЬТРАЗВУКОВА ГІДРАТАЦІЯ ОБЛИЧЧЯ, ШИЇ ТА ЗОНИ ДЕКОЛЬТЕ
З 1% РЕТИНОЛОМ

40

1300 грн

Укріплюючий іонізуючий активний концентрат з 1% мікрокапсульованим ретинолом,
введений ультразвуковими хвилями, усуває видимі ознаки старіння шкіри, такі як дрібні
зморшки, зміна тону та структури шкіри. Допомагає зменшити в'ялість шкіри. Додаткові
інгредієнти в концентраті заспокоюють та захищають шкіру від подразнення.
АНТИВІКОВИЙ ВІДНОВЛЮЮЧИЙ ЛІФТИНГ-ДОГЛЯД ОБЛИЧЧЯ, ШИЇ ТА ЗОНИ
ДЕКОЛЬТЕ З КОНТУРУЮЧИМ КОМПЛЕКСОМ

70

1100 грн

Це комплексний догляд за шкірою з початковими проявами старіння. В дану процедуру
входить моделюючий масаж з лімфодренажним ефектом та контурна маска, суть якої
полягає в нагріванні дерми, внаслідок чого посилюється кровообіг, покращуються
міжклітинні обмінні процеси, підтягується в'яла шкіра.
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ДОГЛЯД ЗА ШКІРОЮ СХИЛЬНОЮ ДО ВИСИПАНЬ ТА ПІГМЕНТАЦІЇ
DERMALOGICA
УЛЬТРАЗВУКОВА ГІДРАТАЦІЯ ОБЛИЧЧЯ, ШИЇ ТА ЗОНИ ДЕКОЛЬТЕ З
ОЛІГОПЕПТИДАМИ

50

1500 грн

Апаратна процедура, під час якої сироватка вводиться у дерму ультразвуковими
хвилями. Світлий, іонізуючий активний концентрат допомагає пригнічувати пігментацію
для більш рівномірного тону шкіри. Працює з природньою мікрофлорою шкіри, щоб
допомогти контролювати меланогенез.
УЛЬТРАЗВУКОВА ГІДРАТАЦІЯ ОБЛИЧЧЯ, ШИЇ ТА ЗОНИ ДЕКОЛЬТЕ ПРИ
АКНЕАЛЬНОМУ СТАНІ З 4% НІАЦИНАМІДОМ

50

1500 грн

Очищаючий іонізуючий активний концентрат допомагає нормалізувати секрецію
сальних залоз, звужує розширені пори, зменшує почервоніння від запалення, не
пересушуючи шкіру. Ніацинамід ефективно бореться з бактеріями Propionnibacterium
acnes, які викликають вугрову хворобу.

YOTSUBA JAPAN
ПРОЦЕДУРА «COMBI СLEAN» ДЛЯ ЖИРНОЇ ТА КОМБІНОВАНОЇ ШКІРИ

40

1200 грн

Ця процедура поєднує в собі ультразвуковий пілінг обличчя та догляд за шкірою з
підвищеною секрецією шкірного сала, жирним блиском , неоднорідною структурою,
розширеними порами та частими висипаннями. Засоби ,що використовуються в даній
процедурі, дарують максимально глибоке очищення, регуляцію шкірного сала, відчуття
свіжості та чистоти.

IMAGE®USA
ДОГЛЯД З ПРОБІОТИКАМИ ДЛЯ СХИЛЬНОЇ ДО ВИСИПАНЬ ШКІРИ

60

1700 грн

Дана процедура поєднує у собі ультразвуковий фонофорез, комбінацію сильних
антибактеріальних пептидів, пробіотиків, саліцилову кислоту, заспокійливі та
протизапальні рослинні інгредієнти, які направленні на комплексну терапію
проблемної шкіри. Очищаюча маска на основі зеленої глини багата пробіотиками,
антиоксидантами та мінералами. Вона наповнює шкіру та відновлює її мікробіом.
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ДОГЛЯДОВІ ТА МОДЕЛЮЮЧІ ПРОЦЕДУРИ
БЕЗІН'ЄКЦІЙНА КАРБОКСИТЕРАПІЯ ОБЛИЧЧЯ, ШИЇ ТА ЗОНИ ДЕКОЛЬТЕ

60

2100 грн

Інноваційний догляд за шкірою обличчя з запатентованим підходом, який забезпечує
відлущування ороговілої шкіри, насичення шкіри киснем зсередини організму, введення
захисних, коригуючих і превентивних інгредієнтів, що робить шкіру свіжою,
омолодженою та яскраво сяючою.
Кожна процедура має свій індивідуальний набір, куди входить: капсула, праймер-гель та
сироватка. Це забезпечить безпеку та індивідуальну гігієну клієнту.
RF – ЛІФТИНГ ШИЇ ТА
ЗОНИ ДЕКОЛЬТЕ

40

RF – ЛІФТИНГ ОБЛИЧЧЯ ,
ШИЇ ТА ЗОНИ ДЕКОЛЬТЕ

1200 грн

90

RF – ЛІФТИНГ ОБЛИЧЧЯ

60

2200 грн

RF – ЛІФТИНГ ЗОНИ РУК

1500 грн

25

700 грн

РФ – ліфтинг це унікальна методика безопераційного омолодження шкіри за
допомогою впливу електричної радіохвилі. Завдяки патентованій технології TriPollar
шкіра глибоко та рівномірно нагрівається, що служить пусковим механізмом для синтезу
нового колагену та еластину в дермі. Процедура підсилює кровообіг, обмінні процеси,
та клітинне дихання.

МАСАЖІ ОБЛИЧЧЯ
ВАКУМНИЙ ЕНДОДЕРМАЛЬНИЙ МАСАЖ ОБЛИЧЧЯ, ШИЇ ТА ЗОНИ ДЕКОЛЬТЕ

30

900 грн

Під час масажу використовується спеціальна насадка, усередині якої створений
вакуум, що поширюється на рецептори шкіри та активні точки. Вакуумний масажер
комплексно впливає на обличчя пульсовою хвилею, усуваючи не тільки набряки і
відкладення, але й інші дефекти шкіри.
КОСМЕТИЧНИЙ МАСАЖ ОБЛИЧЧЯ

50

800 грн

Масаж обличчя зміцнює м'язи та судини, попереджає й усуває зморшки, підвищує
еластичність шкіри, усуває жирові відкладення на щоках та підборідді, а також
попереджає й усуває провисання шкіри в області вилиць і підборіддя. Масаж стимулює
обмінні процеси в шкірі та підвищує її пружність.
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КОМПЛЕКСНІ ПРОГРАМИ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ОБЛИЧЧЯМ
IMAGE®USA
ПЕПТИДНЕ ОМОЛОДЖЕННЯ З СТОВБУРОВИМИ КЛІТИНАМИ

80

2500 грн

Активна комплексна процедура, яка поєднює у собі кисневу мезотерапію ,
ультразвуковий фонофорез та розкішні антивікові продукти, в основі яких лежать
рослинні стовбурові клітини чотирьох видів рослин і пептиди з ботулоподібною дією.
Беспрецендентна концентрація інгредієнтів відновлює структуру ДНК клітин, значно
зменшує глибину мімічних зморшок та інші прояви старіння шкіри.
Рекомендовано для:
- Обезводнена, втомлена, чутлива шкіра
- Втрата еластичності та тонусу
- Прояви перших вікових змін
- Відновлення після всіх видів пілінгів
- Живлення для шкіри, яка піддається періодичним стресам та фотостарінню

DERMALOGICA®
ЛІФТИНГОВИЙ ДОГЛЯД ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ, ШИЇ ТА ЗОНИ ДЕКОЛЬТЕ «SUPERLIFT»

90

2300 грн

Догляд за вимогливою шкірою
Включає в себе:
- очищення і тонізування обличчя та зони декольте ;
- ультразвуковий пілінг на основі ексфоліанту на апараті Silk Sonic;
- активне зволоження та відновлення балансу з додаванням іоноактивної
сироватки з гіалуроновою кислотою на апараті Geneo+ ;
- ліфтинг-маска для обличчя ;
- легкий апаратний вібромасаж обличчя та зони декольте на апараті «Geneo+»
АКТИВНЕ ЗВОЛОЖЕННЯ ОБЛИЧЧЯ, ШИЇ ТА ЗОНИ ДЕКОЛЬТЕ «HYDRA-FACE»

90

2400 грн

Догляд за чутливою та зневодненою шкірою обличчя.
Включає в себе:
- очищення і тонізація обличчя та зони декольте ;
- ультразвуковий пілінг на основі ексфоліанту на апараті «Silk Sonic»;
- активне зволоження та відновлення балансу з додаванням іоноактивної сироватки з
ретинолом на апараті «Geneo+» ;
- мультивітамінна відновлююча маска для обличчя ;
- легкий апаратний вібромасаж обличчя та зони декольте на апараті «Geneo+»

YOTSUBA JAPAN
“ULTRA SHINE” ІНТЕНСИВНЕ ВІДБІЛЮВАННЯ ТА ОМОЛОДЖЕННЯ
ОБЛИЧЧЯ,ШИЇ ТА ЗОНИ ДЕКОЛЬТЕ

80

2500 грн

Унікальна комплексна процедура, яка дозволяє глибоко очистити шкіру за допомогою
поєднання ультразвукового пілінгу, ферментів та молочної кислоти.
Другим етапом є глибоке зволоження за рахунок введення у дерму активних інгредієнтів :
сквален, гідролізований колаген, екстракт плаценти, вітамін С, гіалуронат натрія,
токоферол та масло дамаської троянди ультразвуковими хвилями. Колекція
мультифункціональних біоцелюлозних масок підсилить ефект для отримання
бажаного результату.

