CENNIK KURACJI KOLAGENOWYCH
GABINET ZDROWIE/ URODA/ RELAKS
ulica Limanowskiego 51 C, 96 – 300 Żyrardów

KURACJE Z UŻYCIEM KOLAGENU NATURALNEGO
Kuracja szybki efekt ze złotą maską - Widoczna
redukcja zmarszczek, przebarwień już po jednym
zabiegu, natychmiastowe odmłodzenie, rozświetlenie,
poprawa koloru skóry
Kuracja z masażem japońskim twarzy
Czas trwania 60 minut.

CENA jednorazowa 170 zł.

Kuracja antycellulitowa z masażem bańką
chińską – głęboki masaż i zastosowanie kolagenu
Silver oraz balsamu antycellulitowego, to redukcja
cellulitu, ujędrnienie, wymodelowanie.
Czas trwania 1 godzina.

CENA jednorazowa 150 zł.
CENA cykl 5 zabiegów 500 zł.

Kuracja dotleniająco – oczyszczająca z maską
Rozświetlająca kuracja dla skóry zmęczonej bąbelkującą – do skóry zmęczonej, szarej, trądzikowej, To kuracja niwelująca oznaki starzenia, zmęczenia
alergicznej. Kuracja odmładzająca, dotleniająca,
zabezpieczająca przed zewnętrznymi warunkami
środowiskowymi.
Kuracja z masażem japońskim twarzy
Czas trwania 60 minut.

CENA jednorazowa 150 zł.
CENA cyklu 5 zabiegów 500 zł.

które widoczne są na twarzy, do cery suchej,
zmęczonej, z przebarwieniami, bliznami, trądzikowej,
naczynkowej.
Czas trwania z masażem japońskim twarzy 60 minut
CENA jednorazowa 50 zł. – w przypadku
trądziku przeciwskazanie do masażu – czas
trwania 30 minut.

Kuracja regeneracja twarzy, szyi i dekoltu –

CENA z masażem japońskim 150 zł.
CENA 5 zabiegów z masażem 500 zł.

Intensywne nawilżenie, poprawa elastyczności,
jędrności, młodszy wygląd. Efekt wzmocni powtórzenie
kuracji dwa razy w tygodniu, przez okres czterech
tygodni. Czas trwania 30 minut.

CENA jednorazowa 50 zł.
CENA cyklu 8 zabiegów 300 zł.
Japoński masaż twarzy z kuracją kolagenową
twarzy, szyi i dekoltu – Masaż japoński to głęboki

Kuracja piękne dłonie i paznokcie – Piękne i
zadbane dłonie, bez przebarwień, zrogowaciałego
naskórka, gładkość skóry. Efekt wzmocni powtórzenie
kuracji dwa razy w tygodniu, przez okres 4 tygodni.
Czas trwania 30 minut.

CENA jednorazowa 40 zł.
CENA cyklu 5 zabiegów 180 zł.

relaks, ujędrnienie, lifting, oczyszczenie z toksyn, razem
z kuracją kolagenową to niesamowity efekt ujędrnienia,
poprawy elastyczności, redukcji zmarszczek.
Czas trwania 1 godzina

CENA jednorazowego zabiegu 150 zł.
CENA cykl 5 zabiegów 500 zł.
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