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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.  Dodatkowym atutem jest możliwość jej
domowej kontynuacji z mezorollerem gratis.
Czas zabiegu

ACTIVE ENERGY VIT. C FORTE 
Zabieg z infuzyjną 20% witaminą C. Idealny dla skór
problematycznych, wymagających przywrócenia prawidłowej
struktury oraz kolorytu. Jeśli Twoja cera jest problematyczna, 
z przebarwieniami posłonecznymi i bliznami pozapalnymi, ten
zabieg będzie doskonałym wyborem. Pozwoli jej odzyskać
prawidłową strukturę, koloryt oraz zapobiec występowaniu
dalszych niepożądanych zmian na skórze twarzy. 
Czas zabiegu

BIOFUSION SECOND SKIN 
Zabieg z witaminą C biologicznie regenerujący skórę dojrzałą,
suchą i odwodnioną. Skóra zostaje poddana procesowi
biologicznej regeneracji, dzięki zastosowanej technologii
biofuzji. Wyjątkowym etapem zabiegu jest zastosowanie
maski biocelulozowej z aktywną witaminą C oraz algą śnieżną.
Efekty pozabiegowe to rozświetlenie, wygładzenie,
wyrównanie kolorytu oraz odczuwalnie bardziej napięta
młodsza skóra twarzy.
Czas zabiegu

ok. 90 min.    550,-

ok. 75 min.    520,-

ok. 75 min.    490,-

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.
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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. 

MAGNIFICO – FACELIFT 
Uwaga! do pełnego zabiegu kosmetycznego -20% 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.
Wykorzystuje aż 4 technologie w jednej procedurze.
Pozwala uzyskiwać spektakularne efekty poprawy owalu,
redukcji zmarszczek i bruzd, jak również obkurczenie
opuchlizny pod oczami .

Lifting twarzy, szyi, dekoltu oraz drugiego podbródka 
Czas zabiegu 

Lifting i ujędrnienie twarzy, remodeling kolagenu 
Czas zabiegu 

Lifting powiek i okolic oczu 
Czas zabiegu

ok. 75 min.    450,-

ok. 45 min.    360,-

ok. 30 min.    280,-

ok. 15 min.      190,-
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CONTRA-REDNESS 
Zabieg regenerujący, obkurczający naczynka. 
Wyjątkowo skuteczny zabieg do cery naczynkowej, poprawiający
wygląd i komfort skóry z kruchością naczyń krwionośnych 
i tendencją do ich rozszerzania się. Również polecamy dla skóry
wrażliwej, nadreaktywnej, skłonnej do podrażnień.
Czas zabiegu 

CBD PRO-PERFECTION 
Polecamy cerze mieszanej i tłustej z uporczywymi
niedoskonałościami. 
Wykorzystuje farmaceutyczny kannabidiol CBD i japoński węgiel
ubame. Zabieg polecany zarówno do cery z trądzikiem
młodzieńczym jak i skóry dojrzałej z widocznymi
niedoskonałościami. 
Czas zabiegu  
*Zabieg połączony z oczyszczaniem manualnym

MENDEL LIFT PEEL 
Zabieg liftingujący z zastosowaniem kwasu migdałowego. Ten
zabieg to optymalne rozwiązanie dla skóry zarówno z problemami
młodzieńczymi jak i dojrzałej, wymagającej odżywienia 
i rozświetlenia. Widocznie spłyca zmarszczki, poprawia
elastyczność i napięcie skory. Reguluje sebum skóry, wycisza stany
zapalne. 
Czas zabiegu 

60 min.       330,-

55 min.        310,-
85 min.       370,-

60 min.       310,-

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).

Jeśli Twoja skóra jest nadmiernie zaczerwieniona, zanieczyszczona,
z widocznymi zmianami, przebarwieniami, przesuszeniem to właśnie w tej

grupie zabiegów znajdziesz dla niej ratunek. 
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CONTRA-DRY 
Zabieg odżywczy do skóry suchej. Idealny do skóry
przesuszonej, szorstkiej, skłonnej do łuszczenia się, 
z odczuwalnym dyskomfortem nadmiernego napięcia i
braku elastyczności. Efekt to dogłębne nawilżenie,
odżywienie 
i uelastycznienie oraz delikatny lifting. 
Czas zabiegu 

CONTRA–SEBUM 
Zabieg przeciwłojotokowy, z kwasem szikimowym i
witaminą C. Do cery mieszanej, tłustej, zrogowaciałej.
Doskonale oczyszcza, matuje skórę i redukuje rozszerzone
pory. Reguluje pracę gruczołów łojowych, nawilża i
wyrównuje koloryt cery.
 Czas zabiegu 
*Zabieg z oczyszczaniem manualnym

*Dobierz 50% taniej dodatkowy zabieg S.O.S wokół oczu i
nadaj im promienność.
S.O.S WOKÓŁ OCZU 
Promienne, świeże spojrzenie z perfekcyjnym nawilżeniem 
i rozświetleniem skóry wokół oczu. Polecamy jako
przedłużenie zabiegów pielęgnacyjnych twarzy.
Czas zabiegu                                                                       

60 min.      300,- 

55 min.       290,-
85 min.       350,-

25 min 160,- / do pełnego zabiegu 80,-



babor
ZŁOTO MAROKA 
zabieg ujędrniający i poprawiający elastyczność skóry. Intensywnie pobudza syntezę
kolagenu w skórze, zapewnia odpowiedni poziom nawilżenia, wygładzenia 
i odżywienia. Dodatkowo wykonujemy parafinową pielęgnację dłoni z masażem
przedramion i ramion. 

MIMICAL CONTROL 
to zabieg liftingujący i wygładzający zmarszczki mimiczne, daje 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.

VITALIZING
jak sama nazwa wskazuje zabieg ten to ogromna dawka witamin dla skóry. Polecamy
go głównie dla cery suchej, ubogiej w wilgoć. Po zabiegu odczuwalne jest intensywne
odżywienie i nawilżenie .Wyjątkowość zabiegu stanowi indywidualnie dopasowana dla
potrzeb skóry ampułka witaminowa. 

BALANCING & PURIFYING
intensywna pielęgnacja cery skłonnej do zanieczyszczeń, poprawia jej koloryt
i strukturę. Dzięki kompleksowi nawilżająco - matującemu, przywracamy skórze
prawidłowe nawilżenie i pH. Zabieg hamuje rozwój bakterii i wspiera proces gojenia
stanów zapalnych. 
 *Zabieg połączony z oczyszczaniem manualnym.

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 witaminy C wzmacniają i regenerują skórę oraz chronią ją
przed szkodliwym działaniem wolnych rodników. 

Dobierz 50% taniej dodatkowy zabieg S.O.S wokół oczu i nadaj im promienność.
 S.O.S WOKÓŁ OCZU
 Promienne, świeże spojrzenie z perfekcyjnym nawilżeniem i rozświetleniem skóry
wokół oczu. Polecamy jako przedłużenie zabiegów pielęgnacyjnych twarzy.
Czas zabiegu 

MAGNIFICO – FACELIFT - Uwaga! do pełnego zabiegu kosmetycznego -20% 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 obkurczenie opuchlizny pod oczami. 

Lifting twarzy, szyi, dekoltu oraz drugiego podbródka 
Lifting i ujędrnienie twarzy, remodeling kolagenu 
Lifting powiek i okolic oczu

 75 min.         420,-

55 min.           390,-
85 min.           520,-

55 min.           360,-

55 min.           340,-
90 min.          400,-

55 min.           320,-

45 min.          360,-
30 min.          280,-
15 min.            190,-

 25 min. 160,- do pełnego zabiegu 80,- 



zabiegi ekspresowe
Jeśli nie masz możliwości by skorzystać z pełnych zabiegów

pielęgnacyjnych, zapraszamy na nasze TOP expressy dla skóry twarzy. 
ZABIEGI COSMO S-PEEL NATYCHMIASTOWE EFEKTY DLA 

KAŻDEJ CERY! 

 
Lubisz uczucie maksymalnie wygładzonej skóry? Taki efekt uzyskasz

 z naszymi zabiegami z serii Cosmo S-Peel. Nowoczesna technika 
w stosowaniu kwasów została opracowana z największą starannością

przez zespół chemików i kosmetologów marki Yonelle. Innowacja
pozwala uzyskać pożądane efekty nawet najbardziej wymagającej 

i wrażliwej skóry w ekspresowym tempie. Spróbuj, a przekonasz się jej
skutecznością...

ANTI AGE & ANTI SPOT PEEL Rozjaśniający peeling przeciwstarzeniowy
dla cery dojrzałej, z utratą jędrności, niewłaściwym kolorycie, 
z przebarwieniami i z rozszerzonymi porami.

ANTI - ACNE PEEL Peeling przeciw niedoskonałościom skóry do cery
tłustej i mieszanej, problematycznej, z niedoskonałościami,
zanieczyszczonej.

ANTI - REDNESS PEEL Peeling redukujący zaczerwienienia.
Przeznaczony dla cery naczynkowej, ze skłonnością do zaczerwienień,
wrażliwej ale także suchej.

Czas zabiegu                                                                                   50 min.     350,-



zabiegi ekspresowe

CAVIPEELING
Peeling kawitacyjny to bezbolesne oczyszczenie skóry za
pomocą ultradźwięków. Skóra po zabiegu jest przygotowana 
na skuteczniejsze przyjmowanie preparatów kosmetycznych,
dlatego zastosowanie pod koniec zabiegu odpowiedniej
maski szybko ją nawilża i regeneruje. Podczas maski
wykonywany jest nawilżająco odżywczy masaż dłoni.
Czas zabiegu

KRÓLEWSKI LIFT YONELLE
Masaż twarzy, szyi i dekoltu. Ruchy masażu są bardzo
precyzyjne, połączone w liftingujące, stymulujące 
i relaksujące sekwencje. 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 lub olejku.
Czas zabiegu

ZABIEGI DODATKOWE

Świecowanie uszu
Pakiet (henna brwi + regulacja + henna rzęs)
Regulacja brwi
Henna brwi
Henna rzęs
Wąsik / bródka 

40 min.       220,-

25 min.        160,-

                      120,-
                      60,- 
                      35,- 
                      30,-
                      30,-
                      40,-


