
a masáže
Kosmetika

ZÁKLADNÍ OŠETŘENÍ S KOSMETIKOU GERARDS  400 Kč  
Italská přírodní kosmetika. Péče o mladou i zralou pokožku při objevení věkových změn. Programy 
hluboké hydratace, očištění, anti-ageing. 

V ceně je zahrnuto hloubkové čištění pleti, barvení řas a oboč a úprava obočí.

DERMO-PURIFYING TREATMENT   - problémová pokožka, akné 
GLA-ATIPICA TREATMENT   - velmi citlivá pokožka 
SUPER MOISTURIZING TREATMENT   - hydratace, zvláčnění 
ANTI-AGEING TREATMENT    - vyhlazení vrásek, bojuje proti stárnutí 
CONCENTRATION FACE CAPILLARIES  - kuperóza, červené žilky 
WHITE LINES TREATMENT    - vybělení a ošetření pleti s pigmentovými skvrnami 
ANTIWRINKLE TREATMENT   - první vrásky 

LUXUSNÍ PROCEDURY – GERARDS     850 Kč 
Exklusivní programy k dosažení maximálních výsledků, s tím nejlepším co dala příroda ve službách 
Vaší kráse. 

V ceně je zahrnuto hloubkové čištění pleti, depilace rtu, úprava obočí, barvení řas a obočí. 

RIGENERA DNA      - zvlhčující, vyhlazující, výživná maska 
COLLAGEN       - proti vráskám, otokům, zvláčnění, lifting 
BLUE LAMINARIA      - intensivní zvýšení pevnosti 
VITAMÍN MASK      - regenerační, zklidňující a obnovující účinky 
LIFTING OBLIČEJE     - okamžitý lifting efekt proti vráskám 
LUXURY CAVIAR      - procedura s výtažkem černého kaviáru 
SOYSOY       - Soja - obnovuje strukturu pokožky obličeje, vyhlazuje  
         vrásky 
TORBA       - Rašelina –zbavuje zčervenání, otoků, hluboko čistí 
YOGURT       - hydratuje, odvádí tekutinu a toxiny, zpevňuje 
KERALA       - ošetření pleti a exklusivní ayurvédická masáž malými  
         měšci 

DEPILACE
Depilace obočí   - 40 Kč  
Depilace horního rtu  - 50 Kč
Depilace brady    - 50 Kč
Depilace lýtek   - 150Kč
Depilace stehen   - 150 Kč
Celková depilace nohou  - 300 Kč
Depilace předloktí   - 100 Kč
Depilace podpaží   - 100 Kč
Depilace třísel   - 100 Kč
Depilace třísel celkem  - 200 Kč
Depilace celého těla  - 700 Kč

BARVENÍ 
Barvení řas    - 60 Kč
Barvení obočí   - 50 Kč
Barvení řas a obočí   - 90 Kč

DOPLŇKY 

Kollagenová maska na obličej - 250 Kč
Parafínový zábal na ruce  - 70 Kč
Denní líčení    - 90 Kč
Večerní líčení   - 110 Kč

www.kamvesela.cz


