
FRONTBACK

I PEEL | ACNE LIFT® (30m)                57-73 EUR

Zmes kyselín AHA a BHA spolu s ochrannými zložkami účinne ošetruje 
všetky formy akné. 
Indikácie: Pleť so sklonom k tvorbe akné, mastná, alebo starnúca pleť.

OŠETRENIE PLETI SO SKLONOM 
K TVORBE AKNÉ - pokročilé (30m)                             57-73 EUR
Maximálna účinnosť vzhľadom na typ a stav pleti.

OŠETRENIE 
PIGMENTOVANEJ PLETI - základné (30m)               57-73 EUR
Odporúčaná prevencia a udržiavanie dosiahnutých výsledkov. 

OŠETRENIE 
PIGMENTOVANEJ PLETI - pokročilé (30m)              57-73 EUR

OŠTRENIE STARNÚCEJ PLETI  (30m)                     57-73 EUR
Základný pilier korekčných ošetrení.

I PEEL | WRINKLE LIFT®  (30m)                     57-73 EUR

Ošetrenie s výrazným účinkom, 
s pridanou kyselinou glykolovou a inovatívnou omladzujúcou a spevňujúcou 
zmesou viditeľne zmierňuje vzhľad menších aj výrazných vrások.
Indikácie: Výrazne starnúca pleť, vrásky, zrohovatená pleť, nejednotný tón pleti, 
zmeny v dôsledku fajčenia, unavená, mastná pleť, aknózna pleť.

Zostav svoju kúru so šiestich ošetrení pre 
ešte lepší IMAGE Skincare zážitok!

Cena diagnostiky pleti: 45 EUR

the MAXTM OŠETRENIE PRE SPEVNENIE 
KONTÚR TVÁRE (50m)                                               80 EUR

the MAXTM FLASH OŠETRENIE (25m)                      80 EUR

the MAXTM OŠETRENIE IE DELUXE PRE 
SPEVNENIE KONTÚR TVÁRE (80m)                        105 EUR

OŠETRENIE VIANOČNÝ 
OBNOVUJÚCI RITUÁL (50m)                                                                 75 EUR

OŠETRENIE IMAGE TRBLIETAVÉ A ŽIARIVÉ 
VIANOCE (50m)                                                              75 EUR

PROGRAMY BOOTCAMP

I PEEL | BETA LIFTTM (30m)               73 EUR

Ošetrenie silnou, neriedenou kyselinou salicylovou, ktorá rýchlo a účinne lieči a 
ošetruje stredné a závažnejšie formy akné. 

Indikácie: Aknózna pleť, mastná, alebo starnúca pleť.

I PEEL | PERFECTION LIFTTM (30m)              73 EUR

Špeciálna zmes aktívnych peelingových látok, ktoré spoločne vo vzájomnom 
pôsobení zmierňujú výskyt jemných vrások, upravujú tón  a zmierňujú 
zmeny po akné. 

Indikácie: Starnúca, pigmentovaná pleť, pleť so sklonom k tvorbe akné.

I PEEL | PERFECTION LIFT®        (30m)            73 EUR

Koncentrovaná zmes kyseliny mliečnej, salicylovej a rezorcinolu so 
synergickým pôsobením účinne zmierňuje prejavy pokročilého štádia starnutia 
pleti, silnú pigmentáciu a akné. Táto vysoko účinná kúra odhalí mladistvejší 
vzhľad už po jedinej aplikácii. 

Indikácie: Pokročilé starnutie pleti, pigmentácia, akné

PROBLEMATICKÁ PLEŤ - základné (30m)            51 EUR

PROBLEMATICKÁ PLEŤ - pokročilé (30m)           57-73 EUR

MENU OŠETRENÍ

UKÁŽTE SVOJU FIT POKOŽKU
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PROGRAM ÚVODNÝCH A 
ZAHRIEVACÍCH OŠETRENÍ

Ošetrenie ILLUMINATING 
pre žiarivú pleť (50m)                                                     73 EUR    
 
Toto luxusné ošetrenie pleť zbavuje tmavých škvŕn technológiou 
zosvetľovania a odstraňovaním hornej vrstvy epidermy. Tón pokožky sa 
okamžite upraví, pokožka získa žiarivý vzhľad. Ošetrenie pleti ILLUMINATING 
je skvelé pre každý typ pokožky.

KONDIČNÝ PROGRAM

Ošetrenie BE CLEAR (50m)                                        57 EUR    
 
Rozlúčte sa s vyrážkami. Toto čistiace ošetrenie kombinuje silné antibakteriálne 
zložky a účinné upokojujúce rastlinné výťažky, potláča aknózne zmeny pleti a 
nedráždi citlivú pleť. Komplexné ošetrenie vhodné pre všetky typy pleti.
 
Čistiace ošetrenie BE CLEAR sa odporúča pri všetkých formách akné. 
Zahŕňa silný benzoyl-peroxid a kyselinu salicylovú spolu s rastlinnými 
výťažkami s antiseptickými a upokojujúcimi účinkami. Ideálne pre mastnú, 
aknóznu pleť a pleť so sklonom k tvorbe akné.

SPEVŇUJÚCE OŠETRENIE 
NA KRK A DEKOLT (50m)                                               67 EUR

Starnutie sa netýka len tváre, prečo by sme teda ošetrenie poskytli len jej? 
Toto ošetrenie orientované na výsledky vďaka najinovatívnejším účinným 
zložkám vyhladzuje vrásky, koriguje pigmentové škvrny a spevňuje ochabnutú 
pleť. SPEVŇUJÚCE OŠETRENIE NA KRK A DEKOLT vypĺňa pokožku krku a v 
oblasti dekoltu, a dodáva jej žiarivý vzhľad.

REGENERAČNÉ OŠETRENIE (50m)                52 EUR

Obnovuje prirodzenú obranyschopnosť pleti za účelom zosvetlenia a výživy, 
obsahuje aj vysoko účinné antioxidačné a bio zložky. Neobsahuje žiadne 
syntetické ingrediencie, poskytuje šetrnú a vyváženú starostlivosť. Je vhodné 
pre všetky typy pleti, klientom ponúka prirodzený spôsob pre spomalenie 
procesu starnutia pleti, teda “Age later!”

RÝCHLE OŠETRENIE (30m)                                    39 EUR

Obnovuje prirodzenú obranyschopnosť pleti za účelom zosvetlenia a výživy, 
obsahuje aj vysoko účinné antioxidačné a bio zložky. Neobsahuje žiadne 
syntetické ingrediencie, poskytuje šetrnú a vyváženú starostlivosť. Je vhodné 
pre všetky typy pleti, klientom ponúka prirodzený spôsob pre spomalenie 
procesu starnutia pleti, teda “Age later!”

I PEEL | LIGHTENING LIFT® (30m)                57-73 EUR

Zmes kyseliny mliečnej a kyseliny kojovej, respektíve zmes látok so 
zosvetľujúcim účinkom zmierňuje všetky formy pigmentácie.

Indikácie: Pigmentovaná, starnúca, suchá/dehydratovaná pleť, nevyvážený tón 
pleti náchylná na začervenanie a tvorbu stareckých škvŕn.

I PEEL | WRINKLE LIFT® (30m)                             57-73 EUR

Vysoko účinná zmes kyseliny glykolovej obnovuje povrch pleti, v kombinácii s 
retinolom viditeľne zmierňuje výskyt jemných liniek a vrások.
 
Indikácie: Starnúca pleť, vrásky, zhrubnutá pleť, nejednotný tón pleti, 
zmeny v dôsledku fajčenia, unavená, mastná pleť, aknózna pleť.

I PEEL | LIGHTENING LIFT®       (30m)               57-73 EUR

Ošetrenie zamerané na výsledky 
kombinuje najinovatívnejše a najúčinnejšie rastlinné zosvetľovače a kmeňové 
bunky echinacei. Omladzujúce peptidy pleti okamžite dodajú mladistvejší a 
žiarivejší vzhľad. 

Indikácie: Silná pigmentácia, starnúca pleť, suchá/dehydratovaná pleť, 
nejednotný tón pleti, starecké škvrny, pleť so sklonom k začervenaniu.

Základné ošetrenie 
PROBLEMATICKEJ PLETI (30m)                                              51 EUR
                                                                     
s cieľom (100%) prispôsobiť sa individuálnym problémom pleti.

ANTIOXIDANT, ANTI-AGING 
ošetrenie pleti proti starnutiu (50m)                            73 EUR
   
Už pri prvej príležitosti pochopíte, prečo je vitamín C povinnou súčasťou 
omladzujúcich ošetrení. Toto omladzujúce ošetrenie zosvetlí pleť zvyšuje jej 
pevnosť, a dodáva jej žiarivý vzhľad zatiaľčo rastlinné zložky s upokojujúcim 
účinkom zmierňujú jej začervenanie a hydratujú ju. Menšie a väčšie vrásky 
sa vyplnia, vyhladia a okamžite dôjde k premene Age later®. 

Toto komplexné ošetrenie dodáva pleti s rozaceou, suchej / dehydratovanej, 
starnúcej a slnkom poškodenej pleti jedinečnú zmes revolučnej zložky 
Tri-C ComplexTM a hydroxykyselín, silných peptidov, kmeňových buniek, a 
intenzívne hydratujúcich zložiek.

the MAXTM ošetrenie kmeňovými bunkami (50m)     73 EUR 

I MASK ošetrenie (50m)                                              39 EUR

SPEVŇUJÚCE TRANSFORMAČNÉ 
OŠETRENIE (50m)                                                                 73 EUR

PROBIOTICKÉ ČISTIACE OŠETRENIE (50m)      73 EUR

OŠTRENIE PLETI 
SO SKLONOM K TVORBE AKNÉ (50m)                       51 EUR

Ošetrenie Image mini Jarné (50 m)              39 EUR

Prebúdzaním prírody získava aj naša pleť nové sily. Ošetrenie Image 
mini Jarné vracia vitalitu, čerstvosť a sviežosť pleti vďaka kmeňovým 
bunkám a oživujúcemu vplyvu vitamínu C na pokožku.

Ošetrenie Image mini Letné (50 m)             39 EUR

Vplyvom pálivého tepla slnka, dehydratovaná pokožka sa znova 
naplní životom po ošetrení Image mini Letnom a zregeneruje sa vďaka 
biologickým zložkám a prevratne novej technológii kmeňových buniek.

Ošetrenie Image mini Jesenné (50 m)              39 EUR

Slnko postupne stráca svoju silu, preto sa aj naša pleť môže začať 
regenerovať, v čom jej poskytuje výraznú pomoc ošetrenie Image mini 
Jesenné, svojou vyživujúcou silou, po ktorom vyblednú škvrny na pokožke.

Ošetrenie Image mini Zimné (50 m)             39 EUR

Prenikavá zima vonku a suchý vzduch v izbe vo vnútri – to nie je práve 
najpriaznivejšia kombinácia pre pokožku, preto sa nemožno vyhnúť 
ošetreniu Image mini Zimnému, ak chceme predísť predčasnému 
starnutiu pleti.

Ošetrenie pleti Image O2 Lift spa ( 50 m)              51 EUR

Revolučné ošetrenie pleti, ktoré šetrne odstraňuje vrchnú vrstvu 
epidermy, zásobuje pokožku kyslíkom a účinnými antioxidantmi, vďaka 
ktorým sa pleť stane žiarivou! Má aj protizápalový účinok.

I PEEL | ORMEDIC LIFTTM Solution (30m)           51 EUR

Prírodné zložky pôsobia s medicínskou účinnosťou pri obnovovaní rovnováhy, 
regenerácii a navrátení zdravej pokožky, zatiaľ čo kostihoj lekársky stimuluje 
obnovu buniek. Indikácie: Na nevyváženú, podráždenú, citlivú pleť.

I PEEL | SIGNATURE FACELIFT® (30m)                57 EUR

Vitamín C v základe z prírodnej aloe vera ako aj ovocné enzýmy zmierňujú
začervenanie pokožky, zosvetľujú ju, a kyselina hyalurónová zabezpečuje jej 
dokonalú hydratáciu.

Indikácie: Pleť náchylná na začervenanie, suchá/dehydratovaná, unavená pleť,
po mikrodermabrázii, mastná pleť, pleť so sklonom k akné.


