Vaše milé dárky
se vrací!
300 – 799 Kč

3x tužka Brische

800 – 999 Kč

Babaria krém na ruce

MENU

Platné od 1. 9. do 31. 12. 2015

FOTODEPILACE
NA MÍRU

1.000 – 1.499 Kč

Krém denní a noční

1.500 – 1.999 Kč

Neceser

2.000 – 2.999 Kč

Babaria krém na obličej + neceser
nebo krém na tělo + neceser

MENU

XS
MENU

S

MENU

M

MENU

L

MENU

XL

•P
 ožádejte svou operátorku o doporučení vhodného ošetření.
• Na akce v tomto menu se již nevztahují žádné další slevy či dárky
• Služby poskytuje Primavera Andorrana, s.r.o.
• V průběhu akce se mohou dárky měnit dle skladových zásob.
Jméno klienta:

XXL

300
Kč

• podpaží
• brada celá
• pruh na břiše

500
Kč

• horní ret
+ celá brada
• třísla

750
Kč

• třísla + podpaží
• brazilská
depilace

1.350
Kč

• polovina
nohou

2.500
Kč

• celé nohy
2.950
• polovina nohou
Kč
+ třísla a podpaží

Uvedená cena je platná pro 1 ošetření v rámci kategorie.

FOTODEPILACE

Mail / telefon:

Salon / datum:
Operátorka:

Volejte na 733 682 325 nebo pište na adresu
dermic@primavera-and.cz 

MENU

• horní ret
• špička brady

www.dermic.cz

Fotodepilace pulzním světlem patří k moderní technice, která
bezpečně a trvale redukuje nežádoucí ochlupení z jakékoliv
části lidského těla. Je téměř bezbolestnou depilační technikou s viditelnými výsledky již od prvního ošetření a u vysokého procenta chloupků se jedná o výsledky definitivní poté, co
bylo provedeno několik ošetření. Fotodepilace je určena jak pro
ženy, tak pro muže.

ANTI-AGING

REMODELACE

FOTOOMLAZENÍ

KAVITACE

FOTOOMLAZENÍ pulzním světlem je ucelený proces, který působí na všechny defekty pleti vzniklé v důsledku stárnutí pokožky. Výsledkem je výrazné dlouhodobé zlepšení kvality pleti,
ošetření navrátí pokožce jemnost, svěžest a hebkost a zmírní
viditelné známky stárnutí.

KAVITACE, známá také jako liposukce bez skalpelu, je moderní,
bezbolestnou a vysoce účinnou alternativou chirurgické liposukci. Jedná se o neinvazivní bezpečné ošetření vhodné zejména k redukci tukových polštářků, které jsou velmi obtížně
odstranitelné dietou či cvičením.

Ošetření fotoomlazením zároveň umožňuje zesvětlit pigmentové skvrny, uzavřít rozšířené póry, odstranit jizvy po akné a zmírnit různé nedokonalosti způsobené narušením žilek a kapilár
(drobné červené žilky…).

40 min. kavitace + 20 min. presoterapie: 1.800 Kč (2.000 Kč)

AKCE OBLIČEJ:

1.300 Kč (2.000 Kč)

AKCE OBLIČEJ + KRK:

1.500 Kč (2.300 Kč)

AKCE OBLIČEJ + KRK + DEKOLT:

2.600 Kč (2.900 Kč)

OBLIČEJOVÁ RADIOFREKVENCE
RADIOFREKVENCE je metoda známá také pod názvem nechirurgický lifting. Jedná se o neinvazní techniku, tzn. bez chirurgického zákroku a bez anestézie. Koriguje ochablost pleti,
vede k jejímu vypnutí a celkovým výsledkem je dokonalejší tvar
obličeje.
AKCE OBLIČEJ:

1.300 Kč (2.000 Kč)

AKCE OBLIČEJ + KRK:

1.500 Kč (2.300 Kč)

AKCE OBLIČEJ + KRK + DEKOLT:

2.600 Kč (2.900 Kč)

30 min. kavitace + 20 min. presoterapie:

TĚLOVÁ RADIOFREKVENCE
RADIOFREKVENCE je neinvazivní metoda, tzn. bez chirurgického zákroku, která velmi účinně a rychle zpevňuje a vypíná pokožku na různých částech těla (bříško, paže, nohy,
hýždě, záda).
25 min. - menší část břicha nebo paže:

1.200 Kč (1.400 Kč)

35 min. - hýždě nebo větší část břicha:

1.400 Kč (1.600 Kč)

45 min. - např. záda nebo nohy:

1.600 Kč (1.800 Kč)

KRYOLIPOLÝZA
Jedna z nejúčinnějších forem neinvazivní bezbolestné liposukce pomocí chladu.
1 nasátí:

1.200 Kč (1.500 Kč)

2 nasátí:

1.900 Kč (2.000 Kč)

MESOB•T•X
MesoB•T•X je inovativní technika, která za použití elektroporace a přípravku s vysokým obsahem složky Argireline® vyhlazuje vrásky a výrazové linie bez použití jehel a předchází případným nežádoucím účinkům botulotoxinu. Argireline® (acetyl
hexapeptid) je patentovaná aktivní látka, která působí stejným
mechanismem jako botulotoxin, ale na rozdíl od botulotoxinu je
mnohem bezpečnější a šetrnější. Další obsažené aktivní látky
jako kyselina hyaluronová, kolagen, Tensine®, Polylift® dodávají
pleti hydrataci, pevnost a pružnost.
AKCE OBLIČEJ:

1.300 Kč (2.000 Kč)

1.300 Kč (1.500 Kč)

OŠETŘENÍ

DATUM

1. plná cena

2. plná cena

3. 50% sleva

FOTOBĚLENÍ ZUBŮ
METODA COSMETIC TEETH BRIGHT je rychlý, jednoduchý a vysoce efektivní způsob, jak navrátit zubům jejich původní bělost.
AKCE:

700 Kč (1.200 Kč)

AKCE PLATNÁ PRO OŠETŘENÍ UVEDENÁ NA TÉTO DVOUSTRANĚ.
Všechna tři ošetření musí být v termínu 1.9. – 31.12.2015

