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ДОГЛЯДИ ЗА ТІЛОМ
Персонально розроблені комплекси процедур фахівцями
нашого Центру здоров'я та краси дозволять Вам зробити своє
тіло ще досконалішим, привабливішим та відтермінувати вікові
зміни. Апаратні та безапаратні масажні техніки нададуть змогу
позбавитись від зайвих жирових відкладень, вдосконалити силует
та посилять процеси ліполізу.
Відчуйте баланс емоційної естетики та краси тіла у поєднання з
турботою про Вас!
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ВАКУУМНО ТА ВАКУУМНО-РОЛИКОВИЙ МАСАЖ
GERARD'S
Основний ефект та користь від вакуумного масажу досягається завдяки тиску капсул
сполучної тканини з жировими клітинами, які в свою чергу розриваються, їх вміст
виходить назовні, а лімфатична система виводить їх з організму.
АНТИЦЕЛЮЛІТНИЙ ЕНДОДЕРМАЛЬНИЙ ВАКУУМНИЙ МАСАЖ ТІЛА:
ЗОНИ РУК

30

ЗОНИ ЖИВОТА

ЗОНИ СТЕГОН ТА
СІДНИЦЬ

350 грн

35

600 грн

40

400 грн

АНТИЦЕЛЮЛІТНИЙ ЕНДОДЕРМАЛЬНИЙ ВАКУУМНО-РОЛИКОВИЙ МАСАЖ ТІЛА :
ЗОНИ РУК

20

ЗОНИ ЖИВОТА

ЗОНИ СТЕГОН ТА
СІДНИЦЬ

350 грн

25

600 грн

30

400 грн

ПРЕСОТЕРАПІЯ
Пресотерапія - механічний лімфодренаж, який діє на кровоносну та лімфатичну
систему стислим повітрям, що подається через спеціальні манжети. Має
антицелюлітну дію, знімає втому та набряки на нижніх кінцівках, покращує дренаж.
ПРЕСОТЕРАПІЯ
ЗОНИ РУК

30

300 грн

ПРЕСОТЕРАПІЯ ЗОНИ НІГ

30

370 грн

ПРЕСОТЕРАПІЯ ЗОНИ НІГ,
СТЕГОН ТА ЖИВОТА

45

450 грн

АНТИЦЕЛЮЛІТНА ПРЕСОТЕРАПІЯ

60

550 грн
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ВІДНОВЛЮЮЧІ ПРОГРАМИ ДЛЯ ТІЛА
GERARD'S
АНТИЦЕЛЮЛІТНА УДАРНО-ХВИЛЬОВА ТЕРАПІЯ
Акустичні хвилі низької частоти, які фокусуються у визначеній ділянці тіла, мають
можливість руйнувати всі жирові клітини. Також сприяють стимуляції мікроциркуляції в
тканинах, покращують кровообіг та стимулюють природню активацію ліполізу
(розпад жирів).
АНТИЦЕЛЮЛІТНА УДАРНО-ХВИЛЬОВА ТЕРАПІЯ (2 ЗОНИ)

900 грн
МОДЕЛЮЮЧА ПРОГРАМА ДЛЯ ТІЛА «AESTHETIC BEAUTY»
120

2500 грн

Програма, складається з поєднання косметичної естетики тіла та ударно-хвильової
терапії, яка має неперевершений ефект у відновленні нормального стану шкіри, її
пружності, еластичності, вирівнюванню рельєфу шкірного покриву та сприяє
розщепленню жирових з'єднань.
Включає в себе:
-скрабування всього тіла морським регенеруючим скрабом
за допомогою рукавичок «Кесе» ;
-ударно-хвильова терапія проблемних зон;
-обгортування проблемних зон антицелюлітним кремом;
-моделюючий масаж на антицелюлітному кремі.
КОРЕГУЮЧА ПРОГРАМА ДЛЯ ТІЛА «SLIM BODY»
130

2950 грн

Програма направлена на зменшення проявів целюліту
Включає в себе:
- пілінг всього тіла морським відновлюючим скрабом за
допомогою рукавичок «Кесе» ;
- обгортування проблемних зон антицелюлітним кремом на кофеїні ;
- вакуумно-роликовий масаж проблемних зон на апараті «Green Vac Prestige»
- лімфодренаж на мигдальній олії .
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ВІДНОВЛЮЮЧІ ПРОГРАМИ ДЛЯ ТІЛА
THALGO
ЛІТОТЕРАПІЯ
120

1900 грн

Оздоровлення дорогоцінними мінералами та водоростями
Включає в себе:
- Обгортання бальзамом з екстрактом Олевіну ;
- Скрабування морським відновлюючим скрабом;
- Лімфодренажний масаж на основі гелю з мінеральними солями, фукусом та
ефірними маслами ;
- Зволоження тіла кремом з дорогоцінними водоростями ;
ЕКСПРЕС ДРЕНАЖ «МОРСЬКИЙ ДОГЛЯД»
120

1900 грн

Сприяє відтоку лімфи, прискоренню мікроциркуляції крові, надає еластичності
Включає в себе:
- Скрабування тіла відновлюючим скрабом ;
- Обгортування всього тіла на основі мінерального гелю;
- Лімфодренажний масаж з екстрактом морських водоростей;
«ЛЕГКІСТЬ НІЖОК»

60

600 грн

Особливий догляд для ніжок, в основі якого лежать мікроелементи та дорогоцінні
мінерали
Включає в себе:
- Скрабування ніг(до колін) відновлюючим скрабом ;
- Дренуючий масаж на основі мінерального гелю;
- Зволоження гелем, котрий тонізує, освіжає та охолоджує;

