Kosmetyka estetyczna
SPA & Wellness Olender, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Gości, oferuje najwyższej
jakości, bezpieczne zabiegi kosmetyki estetycznej, które pomogą uzyskać młody a zarazem
naturalny wygląd.
Mezoterapia iglowa
Zabieg polegający na dostarczeniu małych dawek składników aktywnych przy pomocy
iniekcji bezpośrednio w miejsce tego wymagające. W zależności od zastosowania i
występującego problemu składy oraz stężenia składników stosowanych do ostrzykiwań
różnią się. Mezoterapię igłową można łączyć dodatkowo z innymi zabiegami i kuracjami,
np. osoczem bogatopłytkowym.
Wskazania: chęć odmłodzenia i poprawienia wyglądu skóry (zagęszczenie i uelastycznienie),
redukcji drobnych zmarszczek, nieestetycznych przebarwień i zasinienia okolicy oczu. Zabieg
ponadto hamuje proces wypadania włosów, pomaga pozbyć się rozstępów, cellulitu i
miejscowego nadmiaru tkanki tłuszczowej.
Zastosowanie: mezoterapia twarzy / szyi / dekoltu / dłoni / skóry głowy / ciała
PRZEŁOM W KOSMETOLOGII! – MEZOTERAPIA IGŁOWA KWASEM HIALURONOWYM –
MESOLIFT!
Zabieg polegający na nawilżeniu skóry nieusieciowionym kwasem hialuronowym. Zatrzymuje
utratę wody, przywraca i utrzymuje wysoki poziom nawilżenia, spowalnia procesy starzenia
poprzez zwiększenie gęstości i przywrócenie jędrności skórze.
Wskazania: skór cienka, odwodniona, delikatna z liczną siecią drobnych zmarszczek.
Osocze bogatopłytkowe z czynnikiem wzrostu komórek PRP
Inaczej mezoterapia pacjenta własnym osoczem. Koncentrat płytek krwi odpowiednio
aktywowany głęboko regeneruje skórę właściwą, odnawia tkanki oraz mieszki włosowe.
Daje efekt bezoperacyjnego liftingu i utrzymuje się przez ok. 6 miesięcy.
Wskazania: dla osób pragnących zrewitalizować skórę, poprawić jej elastyczność, napięcie i
gęstość, spłycić bruzdy i zmarszczki, ujednolicić koloryt, pozbyć się nieestetycznych
przebarwień. Zabieg przyspiesza procesy gojenia po inwazyjnych zabiegach kosmetyki
estetycznej. Efektem jest młody i wypoczęty wygląd.
Toksyna botulinowa typu A (botox)
Toksyna zwana jadem kiełbasianym lub popularnie botoksem. Powoduje zahamowanie i
uwalnia acetylocholiny – neuroprzekaźniki odpowiedzialne za przekaźnictwo impulsów
między nerwami a mięśniami, powoduje, że mięśnie rozluźniają się, a zmarszczki na jakiś
czas się rozprostowują.
Działanie: W zależności od głębokości zmarszczki całkowicie lub częściowo znikają, dzięki
czemu wyraz twarzy staje się łagodniejszy, a ona sama wygląda na wypoczętą. Toksyna
botulinowa zaczyna działać już po 3-4 dniach od momentu wstrzyknięcia, a pierwsze efekty
są widoczne już po 7-14 dniach i utrzymują się średnio 4-6 miesięcy w zależności od
indywidualnych cech organizmu.
Kwas hialuronowy - Volume

Nieinwazyjny zabieg modelowania twarzy kwasem hialuronowym nie tylko poprawiający
nawodnienie tkanek, ale również podnoszący owal twarzy. Polega na linijnym podawaniu
kwasu hialuronowego, dzięki czemu podnoszą się policzki i kąciki ust, a także wyraźnie
spłycają bruzdy nosowo-wargowe. Pod wpływem zabiegu skóra wygląda na bardziej
napiętą, wypoczętą i odżywioną, a twarzy zostają przywrócone właściwe proporcje.
Metodę tą stosuje się również dla powiększenia i konturowania ust. Podanie kwasu
hialuronowego przy użyciu kaniuli redukuje powstawanie krwiaków i siniaków.
ZALECENIA: Po zabiegach kosmetyki estetycznej przez ok. 4 godz. nie wolno schylać się,
masować miejsc poddanych zabiegom, korzystać z sauny, solarium, „białej kosmetyki”,
uprawiać sportu, itp.
Cennik zabiegów kosmetyki estetycznej
Toksyna botulinowa 1 ampułka ( Botox)

690 zł

Kwas hialuronowy PRINCESS Volume (1 ampułka- 1ml )

690 zł

Kwas hialuronowy PRINCESS Volume ( 2 ampułki -2ml)

1290 zł

Nici hialuronowe (2 ml kwasu)

1300 zł

Mezoterapia igłowa twarzy, szyi i dekoltu – Mezolift

590 zł

Mezoterapia igłowa skóry głowy

290 zł

Mezoterapia ciała antycellulitowa

290 zł

Osocze bogatopłytkowe PRP (1 zestaw 20 ml)

600 zł

Osocze bogatopłytkowe PRP (2 zestawy 40 ml)

1000 zł

Makijaż permanentny brwi/usta kontur + wypełnienia

650 zł

Makijaż permanentny powiek kreska górna/dolna

480 zł

Regeneracja dłoni
(manicure japoński, parafina, obstrzykiwanie)

199 zł

Manicure japoński

69 zł

Manicure hybrydowy

79 zł

Zabiegi na dłonie (peeling, maska, parafina)

60 zł

Pedicure leczniczy

110 zł

Pedicure hybrydowy

120 zł

Mezoterapia pakiet 3 zabiegów

219 zł

Intensywne nawilżenie – wykonturowanie kwasem hialuronowym

300 zł

Zabieg regeneracyjno – pielęgnacyjny na usta

50 zł

Mezoterapia okolic oka – Mezolift

199 zł

Regulacja brwi

15 zł

Henna brwi

10 zł

Henna rzęs

10 zł

Henna komplet (brwi, rzęsy, regulacja)

30 zł

Masaż peelingujący całego ciała Lux 2 w 1 55 min.

159 zł

Świecowanie uszu

50 zł

Elektrostymulacja 30 min.

45 zł

Możliwość przeprowadzenia zabiegów w każdy piątek w godz. 9:00 – 13:00, 16:00 – 21:00
oraz w soboty po wcześniejszej rezerwacji, kom. 606 322 683. Zapraszamy!

