BUĎTE KRÁSNE S NAMI
KADERNÍCTVO, KOZMETIKA
PEDIKÚRA, MANIKÚRA, MASÁŽE
LPG ošetrenie, HYPOXI cvičenie

VITAJTE
V OKTOBRI!
Vaša pleť je po prázdninách na
slniečku vysušená a unavená?
Milé dámy počas teplých letných dní
ste nemali toľko času, alebo sa Vám
v tých horúčavách nechcelo venovať
patričnú starostlivosť o svoju pleť ?
Napravte to teda tým, že začnete
s kvalitným čistením svojej pleti,
ktoré je vhodné presne pre Váš typ
pleti a kvalitnými ošetreniami Institut
Esthederm v našom salóne IN hair &
beauty salóne. Je na čase, aby ste
začali svoju pleť hýčkať.
V nasledujúcom období sa môžete
tešiť na sériu vhodných ošetrení
pripravených práve pre toto obdobie.
V OKTOBRI JE POTREBA
ZAŽIARIŤ!
Vaša pleť bude krásna bez pigmentových škvŕn a vrások.
Je čas rozjasniť pokožku, hydratovať, zjednotiť tón pleti a odstrániť
pigmentové škvrny. Čas na pokožku , hydrát režimu, zjednotiť tón
pokožky a odstrániť škvrny od
pigmentu.
ESTHE WHITE:
Je tá správna voľba pre Vašu pleť
poškodenú pigmentovými škvrnami. Ošetrenie a prípravky ESTHE
WHITE pokožku prevychovávajú
tak, aby nedochádzalo k vytvoreniu nových pigmentových škvŕn.
Ošetrenie ESTHE WHITE eliminuje
existujúce pigmentové škvrny, zjednocuje pleť, ale zároveň aj pôsobí
priamo na príčiny vzniku pigmentových škvŕn a tak prevychováva
pokožku k tomu, aby fungovala normálne a nevytvárala nové
pigmentové škvrny. Zároveň obnovuje vekom oslabené procesy pleti,
ktoré sú zodpovedné za jej mladistvý

vzhľad bez vrások a iných známok
starnutia. Pleť bude rozžiarená tak,
ako nikdy predtým. Toto ošetrenie
vďaka unikátnej patentovanej technológii dokonale Vašu pleť rozjasní
a zjednotí jej farbu. Ošetrenie využíva unikátne patentované technológie
a postup Institut Esthederm:
- čistenie pleti hĺbkovo a ultra-jemne
vyčistí vašu pleť a pripraví ju na
ďalšiu starostlivosť
- príjemná masáž podporí dokonalý
relax a uvoľnenie tela a mysle
- starostlivosť s produktami z radu
Esthe White pleť dokonale rozjasní,
zjednotí jej farbu a minimalizuje pigmentové škvrny a farebné nedokonalosti
- je súčasťou regeneračných
ošetrení Institut Esthederm
HĽBKOVÁ HYDRATÁCIA
A VYPLNENIE PLETI:
Produkty z rady Intensive hyaluronic sú ideálne po lete. Obsahujú
tri rôzne veľkosti molekúl kyseliny
hyaluronovej, vďaka čomu lepšie
prenikajú do pokožky. Harmonizačné
ošetrenie na obnovu rovnováhy pleti.
Poskytuje cielené a odborné riešenia
pre kožné dysfunkcie podľa potreby
pleti jej dehydratácia a znečistenie.
Pokožka je ihneď stabilizovaná a
vďaka relaxačnej masáži odídete zo
salóna aj oddýchnutá. Ošetrenie je

vhodné pre pleť s dysfunkciou - dehydratácia a znečistená pleť. Po ošetrení pleť opäť získava svoj komfort
a rovnováhu. Dehydratovaná pleť
je intenzívne hydratovaná a jemné
linky a vrásky z dehydratácie miznú.
Ošetrenie je určené pre pokožku,
ktorá potrebuje intenzívny zásah:
rozjasniť, oživiť, zjedntiť a vyhladiť
vrásky a pvrch. Pleť opäť získava
mladistvý vzhľad: je vitálna, zjednotená, rozjasnená, vyhladená.
Ošetrenie sa skladá z niekoľkých
fáz :
- čistenie pleti hĺbkovo a ultra-jemne
vyčistí pleť a pripraví ju na ďalšiu
starostlivosť
- použitie séra podľa potreby pleti
spolu s relaxačnou masážou pokožku pripraví na aplikáciu masky
a zintenzívni účinok
- použitie špeciálnej intenzívnej hydratačnej masky podľa potreby pleti,
pleť intenzívne a hĺbkovo stabilizuje
a rieši jej nerovnováhu
Jeseň je prechodné obdobie roka.
Preto Vás pozývame na špeciálne
jesenné ošetrenia, ktoré obnovia
a zregenerujú Vašu pokožku po lete
a posilnia ju pred zimou.
Ako bonus dostanete ku každému
kompletnému októbrovému kozmetickému ošetreniu parafínový
zábal rúk ZDARMA !
Ingrid Klamová

