Kozmetikai csomagok
Randevú kezelés
Reprezentatív megjelenések előtti ideális kezelés a bőrtípusnak megfelelő GIGI
prémium termékeivel. A bőr feszes, üde, élettel teli, ragyogó lesz. A masszázs
pedig a hétköznapok feszültségét segíti levezetni. Javasoljuk az érkezés napjára.
Fél órás arc-, nyak-, dekoltázs-, fejmasszázs
Ampullás gépi táplálás
Feszesítés

ár:

9 900 HUF / 90 perc

Carboxy Therapy
A bőr oxigénnel való feltöltése összetett feladat. Japán tudósok kifejlesztettek
egy olyan rendszert, amely a test saját erőforrásait használja fel a cél
elérésében. Ennek a rendszernek a fő komponense a széndioxid (CO2), amely
behatol a bőrbe és növeli a bőrsejtek oxigénellátását.
A Karboxi terápia az egyik leghatékonyabb és legbiztonságosabb kezelés a
modern professzionális esztétika területén. A széndioxid alkalmazása serkenti a
keringést, segíti a szövetek regenerálódását, salakanyagok eltávolítását, és a
zsírsejtek lebontását.
A Carboxy Therapy egy hatékony módszer a különféle anti-aging kezelések
kiegészítésére.
Ajánlott: fény általi és biológiai öregedés kezelésére invazív kezelések utáni bőrreakciók kezelésére
ráncok és finom vonalak csökkentésére bőrmegereszkedésre rozácea és érrendszeri elváltozásokra
hiperpigmentációkra, szeplőkre aknékra, pattanás utáni hegekre lassú bőrregeneráció esetén
sápadt, színtelen bőrre erősíti a kollagén- és elasztin rostokat gyulladásos folyamatokat visszaszorítja
szem körüli sötét karikákat
Ez a kezelés mindenki számára ajánlott, ellenjavallat nincs! ár: 14 500 HUF / 30 perc

Frissítő, feszesítő kezelés (Rádiófrekvencia,ultrahang,masszázs,gumipakolás/feszesítő habmaszk)
ár:

16 000 HUF / 90 perc

Rádiófrekvencia+Bioplasma extra
A GIGI Bioplasma termékcsaládja egy tökéletes bőrfiatalító, bőrmegújító rendszer mely az alábbi
problémákra nyújt megoldást: ráncok, tág pórusok, laza tónus, dehidratáltság, pigmentációk, fakó,
sápadt bőr, bőrpír, értágulatok, rugalmatlanság, akne és mitesszer. A GIGI kozmetikai laboratórium 5
különleges algából nyert hatóanyagot épített be a termékcsalád a
ARC:Kisimítja az arcbőrt, finomítja az apró ráncokat. A bőr visszanyeri rugalmasságát, s ez fiatalosabb
kinézetet eredményez. Csökkenti a nagy pórusok méretét.
NYAK ÉS DEKOLTÁZS: Feszesíti a nyakon és a dekoltázson megereszkedett bőrt, csökkenti a tokát.
ár:
22 000 HUF / 180 perc
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