
                               

 
 

 

                         ДОГЛЯДОВІ ПРОЦЕДУРИ 

 

Чистка обличчя (механічна)                            1000 грн 

 

Опис: для комбінованої і жирної шкіри, незалежно від віку, 

рекомендовано 1 раз в 1-1,5 місяці для підтримання чистоти і тонуса 

шкіри. 

 

 - Демакіяж                             

 - Розігріваюча процедура з використанням «горячого молоточка». 

 - Механічна чистка (ручна). 

 - Скатка. 

 - Маска (по типу шкіри). 

 - Нанесення Alpha Complex (легкий пілінг). 

 - Тонізація. 

 - Нанесення зволожуючого крему. 

 

 

 

Чистка обличчя (механічна, комбінована)            1200 грн 

 

Опис:  для комбінованої и жирної шкіри, незалежно від віку, 

рекомендовано 1 раз в 1-1,5 місяці для підтримання чистоти і тонуса 

шкіри. 

                             

 - Демакіяж (з використанням цукрового милу).                            

 - Розігріваюча процедура з використанням «горячого молоточка». 

 - Ультразвукова чистка. 

 - Механічна чистка (ручна). 

 - Тонізація шкіри. 

ЗАТВЕРДЖУЮ 



 

Догляд   «Сяяння шкіри»                                1400 грн 

 

Опис: процедура спрямована на очищення шкіри з використанням 

різноманітних апаратних методик. Сприяє тонізації шкіри, 

лімфодренажу, покращенню мікроцеркуляції крові. Процедура 

комфортна, проводиться в атмосфері релакса.                                                  

-Демакіяж 

-Нанесення розігріваючого гелю з використанням «горячого    

молоточка». 

-Алмазна дермабразія / нанесення Alpha Complex (легкий пілінг). 

-Тонізація. 

-Ультразвукова чистка. 

-Механічна чистка (ручна). 

-Маска по типу шкіри. 

-Тонізація «холодним молоточком». 

- Крем по типу шкіри. 

- Релаксуючий масаж 10 хвилин. 

 

Догляд  «Мікротокова терапія»                 1600 грн 

 

Опис: догляд спрямований на покращення циркуляції крові і 

збільшення кількості кислороду в клітинах, посилює вироблення 

коллагену. Зовнішньо це проявляється зменшенням кількості зморшок, 

а також підтягується овал обличчя і покращується колір шкіри. 

- Демакіяж 

- Нанесення розігріваючого гелю з використанням «горячого 

молоточку». 

- Алмазна дермабразія/нанесение Alpha Complex (легкий пілінг). 

- Тонізація. 

- Ультразвукова чистка. 

- Механічна чистка (ручна). 

- Маска по типу шкіри. 

- Тонізація «холодним молоточком». 

- Мікротоки. 

- Крем (по типу шкіри).  

ЗАТВЕРДЖУЮ 

 

Догляд + ультрафонофорез                         1800грн 



 

Опис: розширений догляд з використанням ультразвукової і механічної 

чистки (за показаннями), а також введення активних косметичних 

препаратів під дією високоякісного ультразвуку. 

- Демакіяж. 

-Нанесення розігріваючого гелю з використанням «горячого 

молоточку». 

- Алмазна дермабразія/нанесення Alpha Complex   (за показаннями). 

- Скатка. 

- Тонізація. 

- Ультразвукова чистка. 

- Механічна чистка (ручна). 

- Маска по типу шкіри. 

- Тонізація «холодним молоточком». 

- Крем по типу шкіри. 

- Релаксуючий масаж 10 хвилин. 

- Ультрафонофорез з мезопрепаратом. 

 

 

 

    Мікротокова терапія                                        800  грн 

 

Опис: догляд направлений на покращення циркуляції крові і 

збільшення кількості кислороду в клітинах, посилює вироблення 

колагену і еластину. Зовнішньо це проявляеться зменшенням кількості 

зморшок, а також підтягуєься овал обличчя і покращується колір шкіри. 

 

- Демакіяж 

- Мікротоки.  

- Крем (по типу шкіри). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пілінги 

 
 

Пілінг мигдальний                        700 грн 

Пілінг Джесснера        ( 1 шар)                                                     1000 грн 

Пілінг Джесснера        ( 2 шари)                                                   1500 грн   

PRX – Т33 пілінг                1900 грн                

 

 

 

Карбоксітерапія 

 

        Кистіі рук                                                                                       300 грн 

        Обличчя                                                                                          800 грн 

        Обличчя + шия + декольте                                                           1200 грн 

        Обличчя + шия + декольте + кисті рук                                       1400 грн 

 

Постпілінгова скатка обличчя 

 

       Обличчя + шия + декольте  

(будь-яка з вказаних зон)                                                                400грн           

   

                                                                                            

       

 


