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Козметика 

 

Комбинирана терапия с JETT PLASMA LIFT и DermaPen 
за 160 лв., вместо за 190 лв. 
  

+ ПОДАРЪК - ХИДРАТИРАЩА ТЕРАПИЯ ! 

 

 Времетраене: 60 мин. 

 

 JETT PLASMA LIFT PROFI е иновативен козметичен уред, който 

извършва изключително ефикасен лифтинг, подпомага бързото 
възстановяване на тъканите, стяга, подобрява еластичността и стимулира 

имунитета на кожата. Технологията е базирана на обработване на кожата 
чрез плазмен поток, без инжектиране на химически вещества. 

 Лечението с ДермаПен води до резултати сравними с тези на лазера. 
Терапията е без риск от хипер или хипо-пигментация, както и други 

странични ефекти. Това е най-широко използваната процедура в 
естетичната медицина по целия свят. 

         Няколко дни след процедурата е нужно да се направи хидратираща 
терапия с продължителност 30 минути. 

 
За дълготраен резултат се препоръчват шест-осем последователни 

процедури. 

 

Venus Legasy на зона по избор - 60 мин. в комбинация 
с Пресотерапия - 30 мин. за 220 лв., вместо за 324 лв. 
 
 Пакет от 6 процедури за 1200лв., вместо за 1944лв. 
 Пакет от 12 процедури за 2160лв., вместо за 3888лв. 
 

Времетраене: 90 мин.  
 

Комбинация от две революционни технологиии за оформяне на тялото, 

заличаване на целулита и стягане на отпуснатата кожа. 

Venus Legacy е перфектен за прибиране и изглаждане на кожата след 

бременност и за бързо и интензивно отслабване. Едно от основните 

преимущества на технологията е, че благодарение на мултиполярната 
радиочестота и пулсиращите магнитни полета апаратът е ефективен за всяка 

една проблемна зона от вашето тяло за разлика от останалите методи. 

Отслабването и стягането на кожата става едновременно, което Ви защитава 
от отпускане на кожата. 



Пресотерапията е модерен, ефективен и безболезнен метод със силен 

терапевтичен ефект за лечение на целулит, отоци и подпухналост, мастни 

натрупвания. Активира пасивната част на кръвообращението – вените и 

лимфните съдове. Стимулира дренажа на натрупаните токсини към 

прочистващите органи. Резорбира отоците, има освобождаващ и 

болкоуспокояващ ефект. Препоръчва се при целулит, затлъстяване, при 

тежест и умора в краката, в резултат на нарушено кръвообращение и отоци 

по крайниците. Осигурява обща релаксация и цялостно възстановяване на 

организма. 

 

 

При закупуване на процедури в пакет, валидността е два - четири месеца. 

 

 

 

Анти-стрес масаж на цяло тяло за 34 лв., вместо за 40 лв. 
 
 Пакет от 4 процедури за 120лв., вместо за 160лв. 
 
 Времетраене: 60 мин.  

 
Този магически масаж с лавандулово масло ще Ви помогне да се 

преборите с редица оплаквания, които често са хронични и трудно се 
повлияват от медикаменти. Проблеми като прекомерния стрес, нервност, 

безсъние, главоболие, сърцебиене водят до симптоми като задъхване, 
затруднения при изкачване на стълби, схващания в областта на врата и 

гърба. Нашият терапевт ще Ви помогне да се справите бързо и да не 

натрупвате напрежение, което често води до нестабилно емоционално 
състояние. 

 
При закупуване на процедури в пакет, валидността е два месеца. 
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