KOSMETICKÉ STUDIO
v budově alternativní medicíny ALL 4 LIFE v Ostravě-Mariánských Horách

Rozsah služeb:
- povrchové čištění pleti
- hloubkové čištění pleti ultrazvukovou špachtlí
- masáž dekoltu a obličeje
- úprava a barvení obočí, barvení řas
GALVANOTERAPIE – ošetření přístrojem s 3D efektem na bázi galvanického proudu
- pleťové ošetření / přírodní botox – vrásky, pigmentové skvrny, akné, jizvičky, celková výživa
a výživa pokožky
- tělové ošetření / přírodní liposukce – celulitida, strie. Vyhlazení pokožky, redukce problémových
částí těla

Další služby:
- odbourání celulitidy baňkováním
- depilace
- protivrásková akupunktura
- permanentní make-up, microblading – obočí, rty, linky
- Lash lifting a lash botox bomb

Pracovní doba dle objednávek. Objednávky telefonicky.
Petra Genzerová, ALL4LIFE, s.r.o., Kalusova 827/10, Ostrava – Mariánské Hory, tel.: 605 25 21 21, www.all4life.eu

CENÍK SLUŽEB OD 1.3.2018
MALÝ kosmetický balíček ČIŠŤENÍ PLETI
cena 500,zahrnuje povrchové čištění pleti, peeling, hloubkové čistění ultrazvukem, zklidňující sérum po
čištění
STŘEDNÍ kosmetický balíček ČIŠTĚNÍ PLETI
cena: 850,zahrnuje povrchové čištění pleti, peeling, hloubkové čištění ultrazvukem, zklidňující sérum po
čištění, maska oční krém, regenerační krém
VELKÝ kosmetický balíček čištění pleti s MASÁŽÍ
cena :1300,zahrnuje povrchové čištění pleti, peeling, hloubkové čištění pleti ultrazvukem, zklidňující sérum po
čištění, sérum před masáží, masáž dekolt+krk+obličej, maska, oční krém, regenerační krém
PLEŤOVÉ OŠETŘENÍ PŘÍSTROJEM NA BÁZI GALVANICKÉHO PROUDU cena: 600,zahrnuje povrchové čištění pleti, následné zažehlení séra a fixaci regeneračním krémem
- pigmentové skrvny, akné, jizvy, vrásky, kruhy pod očima, otoky otočí, povislá kůže, celková
výživa a vypnutí pokožky
TĚLOVÉ OŠETŘENÍ PŘÍSTROJEM NA BÁZI GALVANICKÉHO PROUDU
cena: 600,zahrnuje peeling postižené části těla, následné zažehlení výživného gelu a fixaci regeneračním
krémem
- strie, celulitida. Jizvy, celková výživa a vypnutí pokožky. Procedurou lze dosáhnout úbytku cm
v problémových partiích.
KOSMETICKÁ MASÁŽ
celková dekolt + krk + obličej
Permanentní make-up, microblading
Lash lifting a lash botox bomb
Protivrásková akupunktura
úprava obočí
barvení obočí
barvení řas
balíček

cena: 500,cena: 1500,cena: 900,cena: 1200,-

50,80,100,200,-
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