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IMAGE SKINCARE

Tratament meniu
 

Tratamentele Image Skincare nu înseamnă doar peelinguri. 
Multitudinea de produse existente permite combinarea ex-
celentă a diferitelor tipuri de tratamente. 

Ar fi foarte ușor, chiar ideal, ca pe parcursul unui an același 
tratament să fie potrivit pentru toate tipurile de piele, dar 
adevărul este că sezoanele, alternanța aerului rece cu cel 
cald și influența lor asupra tenului determină ce tip de sub-
stanțe active sunt necesare în cremele și loțiunile noastre. 

Acest ciclu natural a inspirat o abordare nouă și  revoluțio-
nară în ceea ce privește tratamentele Image, determinând 
realizarea minitratamentelor Image pentru cele 4 sezoane. 

Alegerea conștientă a ingredientelor active în funcție de 
condițiile meteorologice a dus la crearea unor tratamente 
de bază care remediază lipsurile existente din industria de 
frumusețe.

TRATAMENTELE:

Minitratament IMAGE de primăvară  140 RON

Odată cu trezirea naturii la viață, pielea capătă energie nouă. Minitra-
tamentul Image de primăvară redă vitalitatea, prospețimea și vigoarea 
tenului datorită efectului energizant al celulelor stem și vitaminei C din 
compoziția sa. 

Minitratament IMAGE de vară  140 RON

Căldura arzătoare a soarelui determină pielea să își piardă din nivelul 
de hidratare, dar de pe urma minitratamentului Image de vară ea se 
umple cu vitalitate, se regenerează grație ingredientelor organice și 
tehnologiei avangardiste cu celule stem.

Minitratament IMAGE de toamnă  140 RON

Toamna, intensitatea razelor solare este semnificativ mai scăzută de-
cât vara, așadar și tenul nostru poate începe procesul de refacere. Un 
ajutor de nelipsit în combaterea acestui efect negativ este minitrata-
mentul Image de toamnă care hrănește pielea și estompează petele. 

Minitratament IMAGE de iarnă   140 RON

Combinația dintre frigul îngrozitor de afară și căldura uscată a camerei 
nu este potrivită tenului, așadar folosirea minitratamentului Image de 
iarnă este inevitabilă pentru prevenirea îmbătrânirii premature a pielii.  

Tratament biomolecular cu mască tip foaie 140 RON

Tratamentul biomolecular cu mască hidrogel ne ajută în procesul de în-
frumusețare! IMAGE Skincare din Florida, brandul cu cea mai dinamică 
creștere din lumea cosmeticelor profesionale oferă noutăți reale, ino-
vații nemaiîntâlnite în categoria măștilor: o mască pe suport textil, 3D, 
cu textură gelatinoasă și efect de lifting. Chiar și un singur tratament 
intensifică nivelul de hidratare al pielii, atenuează liniile fine și ridurile, 
estompează petele, revitalizează. Rezultatul final este izbitor: ten ferm, 
hidratat, cu aspect sănătos, radiant, riduri netezite - de parcă ne-am fi 
odihnit un întreg sfârșit de săptămână!

Minitratament Acnee pentru adolescenți 93 RON

A sosit momentul unei curățenii temeinice a tenului! Nu trebuie să vă 
temeți că veți fi nevoiți să vă întoarceți la vechiul tratament dureros ”de 
stoarcere” ce necesita timp îndelungat, deoarece datorită ședințelor 
de exfoliere pielea s-a schimbat complet, motiv pentru care de data 
aceasta veți avea parte de o procedură mai simplă și mai blândă. Iar în 
ceea ce privește ingredientele active, vă oferă ce alte produse similare 
nu vă pot oferi: calitate superioară.

www.imageskincare.com.ro



Tratament facial ILLUMINATING pentru o piele radiantă  268 RON

Acest tratament de lux eliberează tenul de petele întunecate cu ajutorul celor mai recente 
tehnologii inovatoare de exfoliere și albire. Tonusul se îmbunătățește instant, iar pielea 
devine radiantă. Tratamentul facial ILLUMINATING este recomandat tuturor tipurilor de 
ten.

Tratamente i spa Tratamente i peel 

Tratament facial de curățare BE CLEAR    268 RON
Peeling de curățare BE CLEAR           343 RON

Spuneți la revedere coșurilor! Acest tratament de curățare luptă împotriva leziunilor 
acneice cu ajutorul sintezei dintre ingrediente puternic antibacteriene și substanțe active 
calmante pe bază de plante. Nu irită pielea sensibilă.
Un tratament cuprinzător, potrivit oricărui tip de piele. Tratamentul facial de curățare BE 
CLEAR este recomandat tuturor stagiunilor de acnee, pe lângă ingredientele active pe 
bază de plante cu efect calmant și antiinflamator are în compoziție peroxid de benzoil și 
acid salicilic. Este perfect pentru tenul gras, acneic sau cu tendințe acneice. 

Tratament facial anti-îmbătrânire 
ANTIOXIDANT, ANTI-AGING                 268 RON

Vitamina C este un element necesar și de nelipsit în orice tratament anti-îmbătrânire, iar 
motivul este evident chiar de la prima ocazie. Acest tratament de întinerire albește, oferă 
strălucire și fermitate pielii, în timp ce substanțele active calmante pe bază de plante 
reduc roșeața și asigură hidratare intensă. Ridurile mai mici și mai profunde sunt umplute, 
netezite, transformarea Age later® este instantanee.   
Amestecul unic de Complex Tri-CTM revoluționar și hidroxiacizii cu efect de corectare, 
peptidele puternice, celulele stem și componenții intensiv hidratanți al acestui tratament 
complex oferă soluții tenului uscat/deshidratat, îmbătrânit, predispus la rozacee și avariat 
de razele soarelui.

TRATAMENT PENTRU FERMITATEA GÂTULUI ȘI 
A DECOLTEULUI
       314 RON
PEELING PENTRU FERMITATEA GÂTULUI ȘI
A DECOLTEULUI     343 RON

Dacă procesul de îmbătrânire nu afectează în mod exclusiv doar fața, atunci de ce ne-am 
opri din tratarea și a altor zone? TRATAMENTUL PENTRU FERMITATEA GÂTULUI ȘI A 
DECOLTEULUI este orientat spre rezultate: elimină ridurile, corectează pigmentarea și 
întinde pielea fără suplețe datorită substanțelor active, cele mai inovatoare din industria de 
frumusețe. Totodată, hrănește și oferă strălucire pielii de pe gât și decolteu. 

Tratamente corporale i body    

TRATAMENT CORPORAL AUTOBRONZANT     
      PREȚ LA CERERE

Păstrați-vă bronzul pe tot parcursul anului fără să vă expuneți la soare. Primul pas din 
acest tratament de lux este exfolierea întregului corp cu ajutorul enzimelor din fructe, 
hidroxiacizilor și unei serii de agenți abrazivi naturali. În pasul următor se aplică pe corp 
crema autobronzantă intensiv hidratantă, cu conținut ridicat de ingrediente active derivate 
din proteine de zahăr ce oferă pielii un bronz strălucitor, uniform și natural.

TRATAMENT ANTICELULITIC ȘI DE FERMITATE   
      PREȚ LA CERERE

În primul rând, acest tratament modelator stimulează circulația sângelui și ajută la 
drenarea materialelor toxice printr-un periaj al zonei afectate cu o perie uscată. După 
care, loțiunea revoluționară pentru fermitate va întinde și tonifica pielea fără vitalitate, 
va întări fibrele de colagen și va diminua numărul celulelor adipoase. Pielea devine mai 
suplă chiar după prima folosire. Tratamentul nostru clinic pentru fermitate luptă la nivel 
celular împotriva pierderii vitalității, stimulează producția de colagen și reduce din volumul 
celulelor adipoase. Rezultatul: o piele mai fină și o formă de invidiat 

TRATAMENT DE CURĂȚARE A SPATELUI    
      PREȚ LA CERERE

Coșurile nu afectează doar fața noastră, ci și alte părți ale corpului. În acest tratament 
clinic enzime din fructe, beta-hidroxi acizi și extracte din plante puternic antiinflamatoare 
se unesc împotriva acneei persistente și deseori deranjante de pe spate. 
Tratamentul îmbină peelingul chimic cu cel mecanic, acidul salicilic antibacterian și 
plantele cu efect antiinflamator cu scopul de a lupta împotriva coșurilor apărute pe 
spinare. 

I PEEL | ORMEDIC LIFTTM     268 RON

Cu precizie medicală, ingredientele bio din acest produs contribuie la restaurarea, 
regenerarea și restabilirea echilibrului pielii, în timp ce tătăneasa îmbunătățește reînnoirea 
celulară. Indicații: ten sensibil, iritat, fără echilibru 

I PEEL | SIGNATURE FACELIFT®    268 RON

Vitamina C încorporată în baza organică de aloe vera bio și enzimele din fructe reduc 
roșeața, albesc pielea, iar acidul hialuronic asigură un nivel de hidratare ideal. 

Indicații: ten predispus la roșeață, uscat/deshidratat, deteriorat de fumul de țigară, trecut 
prin microdermabraziune, obosit, gras/ acneic

I PEEL | LIGHTENING LIFT®    343 RON

Combinația acidului lactic cu cel kojic și cocktailul de agenți de albire diminuează toate 
formele de pigmentare.

Indicații: piele pigmentată, în plin proces de îmbătrânire, uscată/ deshidratată, predispusă 
la roșeață, aspect neuniform, pete de vârstă

I PEEL | WRINKLE LIFT®     343 RON

Acidul glicolic cu efect puternic de regenerare al dermei în asociere cu retinol reduce vizibil 
apariția liniilor fine și a ridurilor mai adânci. 

Indicații: ten îmbătrânit, ridat, dur, afectat de fumul de țigară, obosit, gras/ acneic, cu 
aspect neuniform

I PEEL | ACNE LIFT®     268 RON

Amestecul dintre acizii AHA, BHA și ingrediente protectoare acționează eficient împotriva 
tuturor tipurilor de acnee. 

Indicații: piele acneică, grasă, predispusă la acnee, matură

I PEEL | BETA LIFTTM     343 RON

Tratament puternic cu acid salicilic în stare pură ce vizează și tratează cu dinamism 
acneea moderată/ severă.   

Indicații: ten acneic, gras, îmbătrânit

I PEEL | PERFECTION LIFTTM    343 RON

Îmbinarea specială a agenților activi de exfoliere, care acționând în sinergie și la unison, 
atenuează aspectul liniilor fine și cel al leziunilor cauzate de acnee și corectează structura 
neuniformă a pielii.

Indicații: piele matură, pigmentată, acnee

I PEEL | LIGHTENING LIFT®    343 RON

Un tratament orientat spre rezultate, sintetizează cele mai inovatoare și eficiente substanțe 
de albire pe bază de plante cu celule stem de Echinacea, iar cu ajutorul peptidelor anti-
îmbătrânire tenul devine instantaneu  mai tânăr și mai radiant. 

Indicații: piele puternic pigmentată, matură, uscată/deshidratată, predispusă la rozacee, 
tonus neuniform, pete de vârstă 

I PEEL | WRINKLE LIFT®    343 RON

Acest tratament puternic diminuează aspectul liniilor fine și al ridurilor adânci grație 
acidului glicolic în cantitate extra și a unui amestec inovator pentru fermitate și anti-
îmbătrânire din compoziția sa. 

Indicații: ten foarte matur, plin de riduri, dur, afectat de fumul de țigară, obosit, gras/
acneic, aspect neuniform 
 

I PEEL | PERFECTION LIFT®    343 RON

Combinația concentrată a acidului lactic, salicilic și a rezorcinei acționează în sinergie 
rapid și eficient împotriva semnelor avansate ale maturității, pigmentării puternice și 
acneei. Acest peeling excepțional de puternic dezvăluie aspectul întinerit al feței chiar 
după o singură utilizare.  

Indicații: piele extrem de îmbătrânită, pigmentată, acnee vizibilă

Tratament the MAXTM cu celule stem    268 RON

Tratament facial spa IMAGE O2 LIFT         240 RON

Tratament revoluționar ce exfoliază delicat, iluminează și hrănește pielea cu oxigen și 
antioxidanți puternici! În plus, este și un potent antiinflamator.  


