Dr Irena Eris - zabiegi autorskie

Program autorskich zabiegów na twarz i ciało na bazie preparatów Dr Irena Eris PROSYSTEM
PROFESSIONAL to kompleksowa oferta dostosowana do różnorodnych potrzeb i problemów
pielęgnacyjnych. Rezultaty widoczne są bezpośrednio po zabiegu.

Zabiegi na twarz
Collagen Intensive

Zabieg odmładzający do twarzy. Zabieg dla cery dojrzałej.
Efektem zabiegu jest wyraźne ujędrnienie, intensywne i długotrwałe
nawilżenie, dzięki czemu cera staje się świeża, dobrze napięta
i wypoczęta.
Cena: 220zł

Zabieg nawilżająco-kojący dla cery suchej i wrażliwej.
Zabieg jest odpowiedni dla osób w każdym wieku w szczególności dla
osób z cerą wrażliwą, alergiczną lub suchą.
Cena: 300zł

Vitamin C+AHA 35%

Kompleksowy program pielęgnacyjny PERFECT REVIVAL zapewnia
globalną odnowę skóry. Zabieg wyraźnie wygładza, nawilża oraz
rozjaśnia skórę i cienie pod oczami. Następuje wzmocnienie naczynek
krwionośnych i poprawa mikrokrążenia.
Cena: 480zł

Monoi face

Zabieg polecany do cery dojrzałej, suchej oraz z oznakami
starzenia. Efektem zabiegu jest głębokie nawilżenie, regeneracja
oraz wygładzenie skóry.
Cena: 210zł

Vitamin complete

Odżywczo - regenerujący zabieg na twarz. Odpowiedni dla cery w
każdym wieku, w szczególności dla cery zmęczonej i suchej.
Cena: 250zł

Cellulite control

Gen active z drenażem

Body SPA Monoi

Algowy zabieg ujędrniający na ciało, działa antycellulitowo, nawilża
i intensywnie regeneruje skórę. Redukuje nierówności skóry.
Cena: 320zł

Zabieg gen active z drenażem, który dodatkowo usprawnia przepływ
krwi i limfy, powodując lepsze dotlenienie i odżywienie tkanek.
Cena: 410zł

Q10 Skin active

Dotleniająco-regenerujący zabieg na twarz z antyoksydantami.
Zabieg dla cery dojrzałej.
Efektem zabiegu jest silne ujędrnienie skóry, efekt liftingu, dotlenienie
i detoksykacja.
Cena: 290zł

Redness Reduce

Hydro Intensive

Gen active body

Zabieg do cery naczynkowej.
Wzmocnienie naczynek krwionośnych i ukojenie rumienia. Po zabiegu
wyraźnie zmniejsza się widoczność rozszerzonych naczynek i rumienia.
Cena: 285zł

Perfect skin

Program oczyszczająco-odświeżający.
Zabieg dla cery z niedoskonałościami, obejmuje oczyszczanie
manualne.

Silky beauty hand

Beautiful feet

Lacti&Glico 38% – złuszczanie kwasem
mlekowo-glikolowym

Lacti&Glico 38% – złuszczanie kwasem
mlekowo-glikolowym

Regenerujący zabieg na dłonie z kąpielą parafinową i sorbetem cukrowym. Zabieg silnie regeneruje nawet najbardziej zniszczone dłonie.
Cena: 90zł

Zabieg efektywnie pielęgnuje skórę dłoni a w szczególności skórę suchą,
zniszczoną, z objawami starzenia i nierówną pigmentacją.
Cena: 85zł

Modelujący zabieg wypełniający zmarszczki. Efektem jest zmniejszenie
głębokości bruzd, intensywne nawilżenie, wygładzenie skóry oraz
poprawa owalu twarzy.
Cena: 240zł

Zabieg polecany do cery z oznakami starzenia oraz z obniżoną
elastycznością. Po zabiegu następuję wyraźna korekta owalu twarzy
oraz poprawa elastyczności i gęstości skóry.
Cena: 240zł

Mezoterapia bezigłowa na twarz

Kawitacja

Mikrodermabrazja z ampułką

Masaż twarzy, szyi i dekoltu z dodatkiem preparatu
Dr Irena Eris dobranego do potrzeb skóry

Zabieg idealnie spłyca zmarszczki i bruzdy, nawilża, poprawia owal
twarzy oraz liftinguje.
Cena: 140zł

Zabiegi na okolice oczu
Collagen Intensive

Zabieg odmładzający na okolice oczu.
Efektem zabiegu jest zmniejszenie ilości i głębokości zmarszczek,
intensywne nawilżenie i wygładzenie skóry wokół oczu.
Cena: 155zł

Hydro lipid silky look

Algowa terapia wygładzająca - zabieg na okolice oczu.
Preparaty stosowane w zabiegu widocznie zmniejszają opuchnięcia i
cienie pod oczami
Cena: 145zł

Zabiegi z kwasami
Mandelic 20%

Zabieg złuszczający z użyciem 20% kwasu migdałowego.
Zabieg silnie redukuje zmarszczki, wygładza, normalizuje oraz
skutecznie zmniejsza przebarwienia. Bezpieczny o każdej porze roku.
Twarz
Cena: 190zł
Twarz, szyja i dekolt
Cena: 220zł

Złuszczanie kwasem Lacti&Glico 38%

Efektem zabiegu jest zmniejszenie wydzielania sebum i ilości
zaskórników, nawilżenie, wygładzenie i zmatowienie skóry.
Twarz
Cena: 190zł
Twarz, szyja i dekolt
Cena: 220zł

Zabieg złuszczający dla osób ze skórą z oznakami starzenia, tłustą,
trądzikową, suchą oraz z przebarwieniami. Efektem zabiegu jest ogólna
poprawa kondycji skóry, wyrównanie kolorytu, poprawa nawilżenia i
wygładzenia skóry.
Twarz
Cena: 210zł
Twarz, szyja i dekolt
Cena: 240zł

Algae body slim

Zabieg intensywnie modelujący, kształtujący sylwetkę i zmniejszający
widoczność cellulitu.
Cena: 300zł

- Ampułka (liftingująca, dotleniająco-stymulująca, regenerująca
z kompleksem balansującym)
- Preparat rewitalizujący z Witaminą C 5%
- Preparat wygładzający z Witaminą E 10%
Cena: 80zł

Zabiegi wyszczuplające
Endermologia

Najnowsza nieinwazyjna metoda, która rozwiązuje problemy z opornym
tłuszczem, cellulitem czy zwiotczałą skórą. Zabieg działa na komórki
tłuszczowe, wspomaga pozbycie się toksyn z organizmu, wygładza
nierówności skóry, spłyca blizny i przyśpiesza wymianę płynów ustrojowych.
Cena: 110zł

Mezoterapia bezigłowa na ciało

Zabieg, którego celem jest ujędrnienie, redukcja cellulitu, tkanki
tłuszczowej oraz rozstępów.
Cena: 160zł

Masaż antycellulitowy bańką

Sauna parowa w kapsule SPA z zastosowaniem
promieniowania podczerwonego IR

Seans w saunie wspaniale odpręża, eliminuje toksyny z organizmu,
dogłębnie oczyszcza.
Czas: 15min. / Cena: 30zł

Zabieg oczyszczający detoks w kapsule SPA

Zabieg łączy w sobie manualny peeling całego ciała, saunę parową
z koloroterapią i prysznic Vichy.
Cena: 145zł

Zabieg relaksująco-energizujący w kapsule SPA
Wyjątkowe doznania w urządzeniu do terapii wodnej.

Cena: 85zł

Peelingi

Zabiegi na ciało
Zabieg ujędrniająco-odżywczy na ciało.
Zabieg intensywnie stymuluje syntezę kolagenu i elastyny, dzięki czemu
intensywnie ujędrnia skórę, odżywia i przyspiesza jej regenerację.
Cena: 380zł

Zabieg przy użyciu ultradźwięków odznaczający się dużą
skutecznością szczególnie w oczyszczaniu skóry.
Cena: 50zł twarz / 85zł twarz, szyja i dekolt

Zabieg ma działanie antycellulitowe, ujędrniające, wygładzające.
Redukuje tkankę tłuszczową oraz wspomaga pozbycie się toksyn
z organizmu.
Cena: 120zł

Shikimic ACID 30%

Acerola Energy

Zabieg efektywnie pielęgnuje skórę stóp a w szczególności skórę suchą
i szorstką oraz skórę z nadmiernym rogowaceniem naskórka.
Cena: 95zł

Zabiegi na twarz

Nowoczesna metoda mechanicznego złuszczania warstwy rogowej
naskórka. Usuwa blizny, przebarwienia oraz spłyca zmarszczki.
Cena: 130zł

Extra lifting

Wygładzający zabieg na stopy z maską cynamonową. Zabieg bardzo
dobrze odżywia i uelastycznia skórę stóp. Działa również przeciwrodnikowo, przeciwzapalnie i antybakteryjnie.
Cena: 110zł

Pozostałe zabiegi

Gen Active

Filler & Contour

Zabieg odżywczy na ciało. Efektem jest długotrwałe nawilżenie,
wygładzenie i poprawa elastyczności oraz uzupełnienie niedoborów
lipidów w skórze. Zabieg głęboko relaksujący.
Cena: 290zł

Zabiegi na dłonie i stopy

Cena: 200zł
Zabieg przeznaczony dla osób ze skórą dojrzałą, z wyraźnie
zaznaczonymi zmarszczkami i utratą elastyczności. Preparaty zawarte
w zabiegu widocznie poprawiają owal twarzy, zmniejszają oznaki
starzenia.
Cena: 285zł

Ujędrniająco - wygładzający zabieg na ciało.
Efektem zabiegu jest zmniejszenie widoczności cellulitu, miejscowe
wyszczuplenie oraz ujędrnienie skóry.
Cena: 290zł

Body SPA delice

Zabieg widocznie ujędrnia i wygładza skórę.
Intensywnie i długotrwale nawilża. Wspaniale relaksuje i odpręża,
uzupełnia również niedobór lipidów.
Cena: 395zł

Fresh&body

Zabieg wygładzająco-nawilżający ciało. Zabieg polecany
w szczególności dla skóry suchej z objawami przesuszenia.
Cena: 230zł

Morski, żelowy peeling

Musli peelingujące z ziarnem kakaowca

Peeling z ekstraktem wiśni Barbados

Cukrowy sorbet

Odżywia, poprawia koloryt oraz zmiękcza skórę. Witamina E i kompleks
intensywnie nawilżający sprawia, że skóra jest bardzo dobrze
nawilżona oraz dotleniona.
Cena: 120zł
Stymuluje syntezę kolagenu i elastyny w skórze, dzięki czemu efektywnie
poprawia jej elastyczność, wygładza i ujędrnia. Masło Shea zawarte
w peelingu ma działanie łagodzące i odżywiające naskórek.
Cena: 140zł

Peeling posiada przyjemną konsystencję musli.
Dzięki dużej zawartości witamin, hamuje procesy starzenia. Doskonale
ujędrnia, poprawia koloryt i nawilża skórę.
Cena: 160zł
Peeling posiada delikatną i przyjemną konsystencję sorbetu.
Przyspiesza regenerację naskórka, silnie nawilża, poprawia ukrwienie
i dotlenienie skóry. Naturalne oleje zawarte w peelingu wygładzają
i uzupełniają niedobory lipidów.
Cena: 110zł

Kąpiele z hydromasażem
Kąpiel w solach morskich

Kąpiel Romantyczny Dream

Kąpiel miodowo-waniliowa z dodatkiem koziego
mleka

Kąpiel z ekstraktem z owoców mango

Kąpiel w solach morskich to wspaniały zbawienny rytuał dla skóry
uwalnia od skutków stresu.
Czas: 30min. / Cena: 145zł

Zapach wanilii otula ciało, podczas gdy rewitalizujące składniki
miodu pozostawiają powierzchnię skóry jedwabiście gładką i miękką
w dotyku.
Czas: 30min. / Cena: 130zł

Miłosny aromat jako naturalny afrodyzjak połączony z owocowym
poczęstunkiem w duecie z bąbelkami szampana i blaskiem świec.
Czas: 30min. / Cena: 180zł
Kąpiel wspaniale przeciwdziała przedwczesnemu starzeniu się skóry.
Bogactwo minerałów nawilża i wygładza skórę, a optymistyczny
zapach mango pobudza i orzeźwia. Aromatyczna sól myje
i pielęgnuje, pozostawia skórę idealnie świeżą, jedwabiście gładką
i aksamitną w dotyku.
Czas: 30min / Cena: 120zł

Kąpiel Czekoladowy Romans

Apetyczny rytuał dla dwojga, który wyróżnia się czarującym zapachem luksusu. Jest to prawdziwa uczta dla zmysłów, połączona ze słodką
aromaterapią. Atmosferę dopełnia owocowy poczęstunek w duecie z bąbelkami szampana.
Czas: 60min. / Cena: 360zł

Masaże Wellness
Masaż firmowy Dream (twarzy, szyi i dekoltu)

Masaż bańką

Masaż częściowy ciepłymi kamieniami

Masaż karku

Masaż częściowy czekoladowy

Masaż dłoni/stóp

Masaż częściowy ciepłą świecą

Masaż częściowy

Masaż częściowy na nektarze wiśniowo-karmelowym

Masaż całościowy

Czas: 20min / Cena: 50zł

Czas: 30min / Cena: 120zł

Czas: 30min / Cena: 130zł

Czas: 20min / Cena: 70zł

Czas: 30min / Cena 130zł

Czas: 20min / Cena 60zł

Czas: 30min / Cena: 130zł

Czas: 30min / Cena: 100zł

Czas: 30min / Cena: 130zł

Czas: 60min / Cena: 170zł

Dodatkowo proponujemy do masaży i peelingów wmasowanie preparatu Dr Irena Eris dobranego indywidualnie do potrzeb skóry,
co znacznie wzmocni końcowy efekt zabiegu:
- Mezo-koncentrat wyszczuplająco-modelujący z fitohormonami
Cena:
- Ujędrniająco-wygładzający nektar wiśniowo-karmelowy
Cena:
- Aktywna maska antycellulitowa
Cena:
- Bakaliowy krem ujędrniający
Cena:

45zł
30zł
30zł
30zł

Zabiegi na dłonie i stopy
Manicure

Cena: 90zł

Malowanie paznokci

Cena: 25zł

Pedicure

Cena: 120zł

Rytuał pielęgnacyjnej kąpieli stóp
z limonką i miętą

Cena: 35zł

Drobne zabiegi
Regulacja brwi
Henna brwi

Cena: 9zł
Cena: 20zł

Henna Rzęs

Cena: 20zł

Zestaw henna (brwi+rzęsy+regulacja)

Cena: 45zł

Prezenty SPA
Jeżeli brakuje Ci pomysłu na prezent to możesz obdarować miłą niespodzianką bliską osobę w postaci vouchera
na zabiegi w luksusowym Instytucie Dream SPA! Prezent może być wypisany na określoną kwotę lub określony
zabieg.
Taki prezent idealnie sprawdza się na urodziny, rocznicę ślubu, pod choinkę, Dzień Kobiet czy wyróżnienie
pracownika.

Hotel Senator
Instytut Dream SPA
ul. Bankowa 7; 27-200 Starachowice
tel. 41 274 10 95; kom: 606 428 429
spa@h-s.pl
www.dream-spa.pl

Profesjonalna pielęgnacja
CENNIK

