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ZABIEGI "PRO & CONTRA" YONNEL - 60 min / 169 zł
Zabiegi specjalistyczne na twarz, szyję i dekolt, pomagające eliminować najczęściej
spotykane problemy ze skórą. Natychmiastowo i znacznie poprawiają stan skóry i jej
estetykę.
Do wyboru:
CONTRA-AGE - zabieg przeciw starzeniu się skóry do każdego typu cery
PRO-LIFT - szybki lifting dla cery dojrzałej, pozbawionej jędrności
CONTRA-REDNESS - zabieg rewitalizujący, obkurczający naczynka dla cery naczyniowej
CONTRA-WRINKLE - intensywny zabieg przeciwzmarszczkowy dla cery dojrzałej, z oznakami
starzenia
CONTRA-SEBUM - zabieg przeciwłojotokowy z kwasem migdałowym i witaminą C dla cery
tłustej, mieszanej
CONTRA-DRY - zabieg nawilżający i odżywczy do skóry suchej, przesuszonej i łuszczącej się
ZABIEGI EXPRESOWE YONELLE typu „S.O.S.” - 45 min / 150 zł
Zabiegi z zastosowaniem substancji peelingujących w połączeniu z silnymi składnikami
nawilżającymi. Umożliwiają uzyskanie szybkiego, skutecznego efektu wypoczętej,
rozświetlonej skóry
Do wyboru:
METAMORFOZA - zabieg regenerujący, do cery suchej, dojrzałej, wrażliwej
REWITALIZACJA - zabieg do cery poszarzałej, zmęczonej
MANDEL EXSPRESS PEEL - ekspresowy zabieg rewitalizujący z zastosowaniem kwasu
migdałowego
S.O.S. WOKÓŁ OKA - zabieg przeciwzmarszczkowy z płatkami hydroinfuzyjnymi na okolice
oczu, 40 min / 79 zł

ZABIEGI YONELLE DLA MĘŻCZYZN - 60 min / 180 zł
Odpowiednio dobierane do oczekiwań i preferencji męskiej skóry.
Do wyboru:
● MAN–VITALIC - zabieg oczyszczający z silnym nawilżaniem do każdego typu skóry
● MAN-ESTHETIC - zabieg dla zmęczonej skóry twarzy i okolic oczu
ZABIEGI Z WYKORZYSTANIEM APARATURY
MIKRODERMABRAZJA/PEELING KAWITACYJNY Z MASKĄ - usunięcie rogowej, martwej
warstwy naskórka twarzy, szyi i dekoltu przy użyciu specjalnie dobranej głowicy
diamentowej lub za pomocą ultradźwięków - podstawowy zabieg przygotowujący skórę do
zabiegów pielęgnacyjnych, 30 min / 100 zł
Zabieg z kolagenem naturalnym kosmetykami firmy „SOUVRE”
● MŁODOŚĆ MUŚNIĘTA ZŁOTEM - zabieg intensywnie nawilżający, regenerujący, odżywczy,
do każdego typu cery, 60 min / 150 zł

Zabieg

Czas /
Cena

Masaż Twarzy Królewski Lift "Yonelle"

20 min. /
80 zł

Hydra Plus - zabieg nawilżający

60 min. /
180 zł

Power EFFEKT - zabieg ujędrniający z witaminą A

60 min. /
180 zł

Rewitalizacja

45 min. /
150 zł

Metamorfoza

45 min. /
150 zł

Contra-Dry

60 min. /
169 zł

Mikrodermabrazja / Peeling kawitacyjny

30 min. /
100 zł

Mikrodermabrazja / Peeling kawitacyjny do zabiegów pielęgnacycjnych
firm: Yonnele i Klapp

30 min. /
50 zł

Peeling kawitacyjny do zabiegu

50 zł

Mikrodermabrazja diamentowa z maską

40 min. /
100 zł

Mikrodermabrazja diamentowa z maską
(w serii min. 3 zabiegi, każdy po 90 zł)

40 min. /
100 zł

Mikrodermabrazja diamentowa do zabiegu

50 zł

