yonelle

KATEGORIA PREMIUM – ekskluzywne zabiegi wielofazowe,
działające przeciw starzeniowo, efekty widoczne już po
pierwszym zabiegu. Polecane są szczególnie do skór dojrzałych,
wymagających bardzo wysokiego potencjału odmładzania.
INFUSION SUPERLIFT
Superintensywny zabieg silnie liftingujący i ujędrniający cerę
dojrzałą. Nowatorski, wielofazowy zabieg z retinolem infuzyjnym.
Zapewnia absolutnie spektakularny efekt odmłodzenia wyglądu
skóry dojrzałej. Silnie liftinguje, ujędrnia, wygładza, redukuje
widoczność zmarszczek.

ok. 75 min.

380,-

INFUSION SUPERLIFT Z MIKRONAKŁUWANIEM
Poprzez setki tysięcy powstałych mikrokanalików retinol i inne
składniki aktywne zawarte w serum wnikają w skórę nawet 1000
razy lepiej niż normalnie, działając z nieporównywalną
skutecznością. (Mezoroller pozostaje dla klientki do
wykorzystywania podczas pielęgnacji domowej).

ok. 90 min.

480,-

H2O INFUSION EXPRESS
Zabieg błyskawicznie rewitalizujący cerę zmęczoną.
Intensywny, szybki zabieg typu SOS, błyskawicznie poprawiający
jędrność, nawilżenie i koloryt skóry dojrzałej oraz spłycający
zmarszczki. Doskonały sposób, by olśniewać gładką skórą.

ok. 75 min.

420,-

BIOFUSION SECOND SKIN
Zabieg z witaminą C biologicznie regenerujący skórę dojrzałą
suchą i odwodnioną. Intensywny zabieg do cery suchej,
normalnej, dojrzałej, odwodnionej, skłonnej do ściągania i
podrażnień. Skóra zostaje poddana procesowi biologicznej
regeneracji, dzięki zastosowanej technologii biofuzji.
Rekordowa gładkość skóry wyczuwalna jest od razu po zabiegu.

ok. 75 min.

390,-

yonelle
ACTIVE ENERGY VIT. C FORTE
Zabieg do każdego rodzaju skóry z infuzyjną 20% witaminą C.
Polecany do cery mieszanej, problematycznej, z przebarwieniami
posłonecznymi i pozapalnymi. Zabieg błyskawicznie odświeża,
rewitalizuje, widocznie zwęża pory oraz ujednolica koloryt cery.

ok. 75 min.

460,-

SPILANTOL MIMICAL EFECT
Luksusowy zabieg spłycający zmarszczki mimiczne i modelujący
owal twarzy. Inspirowany najaktywniejszymi składnikami
wykorzystywanymi w medycynie estetycznej. Polecany do
każdego typu cery. Widoczne wygładzenie powierzchni skóry
oraz rekordowe uelastycznienie i nawilżenie.

ok. 75 min.

370,-

MAGNIFICO - facelifting
do pełnego zabiegu kosmetycznego -30% od ceny wyjściowej
Każdą pełną kosmetykę twarzy, można rozszerzyć o dodatkowe
zastosowanie Faceliftingu MAGNIFICO: to rewolucyjny zabieg
zagęszczający skórę, stymulujący ją do przebudowy, dotleniający
i liftingujący. Wykorzystanie aż 4 technologii w jednej
procedurze pozwala uzyskiwać spektakularne efekty poprawy
owalu, redukcji zmarszczek i bruzd, jak również eliminacji
opuchlizny, czy zasinień pod oczami.

Lifting powiek i okolic oczu, usuwanie „worków” pod oczami
Lifting i ujędrnienie twarzy, remodeling kolagenu
Lifting twarz, szyja, dekolt, usuwanie drugiego podbródka

15 min. 150,30 min. 220,45 min. 280,-

yonelle
KATEGORIA PRO&CONTRA – zabiegi specjalistyczne na różne problemy ze
skórą. Skutecznie łagodzi niepożądane objawy dając skórze to czego jej
brakuje (PRO) i usuwając to co zbędne (CONTRA).
CONTRA-DRY
Zabieg odżywczy do skóry suchej. Idealny do skóry przesuszonej, szorstkiej,
skłonnej do łuszczenia się, z odczuwalnym dyskomfortem ściągania i braku
elastyczności.

55 min.

270,-

MANDEL LIFT PEEL
Zabieg liftingujący z zastosowaniem kwasu migdałowego. Całoroczny zabieg
do każdego rodzaju skóry dający spektakularny efekt liftingu. Widocznie spłyca
zmarszczki, poprawia elastyczność i napięcie skóry. Rewelacyjnie reguluje
skóry tłuste i problematyczne, wycisza stany zapalne.

55 min.

290,-

CONTRA-REDNESS
Zabieg regenerujący, obkurczający naczynka. Wyjątkowo skuteczny zabieg do
cery naczynkowej, poprawiający wygląd i komfort skóry z kruchością naczynek
i tendencją do rozszerzania się, wrażliwej, nadreaktywnej, skłonnej do
podrażnień.

55 min.

280,-

55 min.
85 min.

280,340,-

CONTRA–SEBUM
Zabieg przeciwłojotokowy, z kwasem szikimowym i witaminą C. Do cery
mieszanej, tłustej, szorstkiej. Doskonale oczyszcza, matuje skórę i redukuje
rozszerzone pory. Reguluje pracę gruczołów łojowych, nawilża i wyrównuje
koloryt cery.
*Zabieg połączony z oczyszczaniem manulanym
CBD PRO-PERFECTION
Zabieg poprawiający stan i wygląd cery mieszanej i tłustej z uporczywymi
niedoskonałościami. Wykorzystuje farmaceutyczny kannabidiol CBD, i japoński
węgiel ubame. Zabieg polecany zarówno do cery z trądzikiem skóry dojrzałej
oraz młodzieńczej.
*Zabieg połączony z oczyszczaniem manualnym
YOUNG&PURE
Zabieg pielęgnujący, wykorzystujący odpowiednio dobrane i tolerowane przez
skórę młodą kosmetyki w połączeniu z kawitacją ultradźwiękową.
*Zabieg połączony z oczyszczaniem manualnym.
*Każdą kosmetykę można rozszerzyć o dodatkową intensywną pielęgnację
oczu z zastosowaniem płatków hydroinfuzyjnych.

55 min. 290,85 min. 350,-

50 min.
80 min.

230,350,-

50,-

babor

MIMICAL CONTROL – liftingujący i wygładzający zmarszczki mimiczne,
najbardziej spektakularne efekty anti-aging. Preparaty stosowane w
zabiegu działają na trzy sposoby: niwelują mikronapięcia w skórze,
wygładzają zmarszczki oraz zapobiegają utracie elastyczności.
Zabieg Mimical Control z zastosowaniem radioliftingu MAGNIFICO

ok. 55 min. 330,ok. 85 min. 480,-

VITALIZING – intensywna pielęgnacja cery suchej, ubogiej w wilgoć.
Zapewnia głębokie nawilżenie, odżywienie i ochronę. W zależności od
zaawansowania problemu istnieje możliwość indywidualnego doboru
kremu do masażu oraz serum w ampułce.

ok. 55 min. 300,-

ZŁOTO MAROKA – zabieg ujędrniający i poprawiający elastyczność
skóry. Intensywnie pobudza syntezę kolagenu w skórze, zapewnia
odpowiedni poziom nawilżenia, wygładzenia i odżywienia. Dodatkowo
przeprowadzana jest pielęgnacja parafinowa dłoni z masażem ramion.

ok. 75 min. 340,-

COMPLEX C – witaminowa pielęgnacja rewitalizująca i odmładzająca.
Wygładza i wyrównuje warstwę lipidową naskórka, pobudza procesy
regeneracyjne. Wyciągi z jarzębu brekinii, jagód goji i acai o dużej
zawartości wit.C wzmacniają i rewitalizują skórę oraz chronią ją przed
szkodliwym działaniem wolnych rodników.

ok. 55 min. 320,-

BALANCING&PURIFYING – Regenerująca pielęgnacja cery skłonnej do
zanieczyszczeń, modeluje kontury twarzy i poprawia koloryt cery.
Równowaga dzięki kompleksowi nawilżająco-matującemu. Hamuje
rozwój bakterii i wspiera proces gojenia stanów zapalnych.
*Zabieg połączony z oczyszczaniem manualnym

ok. 55 min. 280,ok. 85 min. 340,-

Każdą pełną kosmetykę twarzy, można rozszerzyć o dodatkowe
zastosowanie Faceliftingu MAGNIFICO: to rewolucyjny zabieg
zagęszczający skórę, stymulujący ją do przebudowy, dotleniający i
liftingujący. Wykorzystanie aż 4 technologii w jednej procedurze
pozwala uzyskiwać spektakularne efekty poprawy owalu, redukcji
zmarszczek i bruzd, jak również eliminacji opuchlizny czy zasinień pod
oczami.
Lifting powiek i okolic oczu, usuwanie „worków” pod oczami
Lifting i ujędrnienie twarzy, remodeling kolagenu
Lifting twarz, szyja, dekolt, usuwanie drugiego podbródka

15 min.
30 min.
45 min.

150,220,150,-

zabiegi ekspresowe
MANDEL EXPRESS PEEL – ZABIEG BANKIETOWY
Zabieg rewitalizujący z zastosowaniem kwasu migdałowego. Całoroczny
zabieg do każdego rodzaju skóry, łącznie z wrażliwą i naczynkową.
Błyskawicznie wygładza powierzchnię skóry. Rozjaśnia i wyrównuje
koloryt. Wyraźnie poprawia napięcie skóry, pobudza ją i przywraca
zdrowszy wygląd. Reguluje wydzielanie sebum i oczyszcza skórę.

S.O.S. WOKÓŁ OCZU
Zabieg błyskawicznie rewitalizujący cerę zmęczoną. Intensywnie
ujędrnia, spektakularnie rozjaśnia skórę, odświeża i nadaje ekspresowo
młodszy, wypoczęty wygląd. Polecany podczas trwania zabiegów
na ciało.

CAVIPEELING
Peeling kawitacyjny, ultradźwiękowe, bezbolesne i głębokie
oczyszczenie skóry. Skóra po zabiegu jest przygotowana na
skuteczniejsze przyjmowanie preparatów kosmetycznych, dlatego
zastosowanie pod koniec zabiegu odpowiedniej maski szybko
regeneruje i nawilża skórę. Podczas maski wykonywany jest nawilżający
masaż dłoni, ramion i dekoltu.

KRÓLEWSKI LIFT YONELLE
Masaż twarzy, szyi i dekoltu. Ruchy masażu są bardzo precyzyjne,
połączone w liftingujące, stymulujące i relaksujące sekwencje, ułożone
w kompletną całość. Już od pierwszych chwil wprowadzają w stan
błogiego odprężenia, dając jednocześnie poczucie intensywnego
pobudzenia mięśni twarzy. Masaż wykonywany jest na odpowiednio
dobranym do potrzeb skóry kremie.

30 min.

25 min.

190,-

140,-

40 min. 180,-

25 min.

160,-

zabiegi dodatkowe
Pakiet stylizacja brwi i rzęs

60,-

Regulacja brwi

35,-

Henna brwi

30,-

Henna rzęs

25,-

Wąsik

30,-

Świecowanie uszu

90,-

Do zabiegów na twarz:
Maska biocelulozowa

120,-

Oczyszczanie manualne

100,-

Peeling kwasowy twarz

100,-

Peeling kwasowy twarz+szyja+dekolt

150,-

