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Mesec sijaja in lepote
1. 12. - 24. 12. 2019

Dovolite koži, da zasije v vsej svoji lepoti! Privoščite ji čiščenje in regeneracijo z vrhunskimi kozmetičnimi 
tretmaji dermokozmetike REVIDERM,  z vključeno mikrodermoabrazijo ali ultrazvokom,  ali s tretmajem Med 
Visage pomladite kožo obraza že po enem obisku. Storitev Med contour vam omogoča oblikovanje telesa tam, 
kjer si to najbolj želite. V adventnem času vam podarjamo ugodnejše wellness storitve s pomočjo katerih boste 
osvežile videz kože obraza, preoblikovale telo ter samozavestno stopile v Novo leto. 
 
Izbirate lahko med različnimi vrstami neg obraza in telesa:

Ugodnosti v  

wellnessu  

Valens  

Augusta

REVIDERM Microdermobrasion basic, 80 min
Osnovni tretma s pomočjo Skin Peelerja je primeren 
za vse tipe kože in vključuje površinsko čiščenje kože 
obraza, piling, mikrodermoabrazijo, masko, nanos 
aktivnih sestavin ter zaključno kremo.

115,00 €  80,00 €

REVIDERM Anti OX tretma, 90 min
Popoln tretma za kožo, ki je obremenjena z 
notranjimi in zunanjimi dejavniki ter izpostavljena 
oksidativnemu stresu vključuje površinsko čiščenje, 
piling, maska za cirkulacijo, mikrodermoabrazijo, 
masažo za vlaženje, aktivne sestavine, masko ter 
zaključno kremo.

140,00 €  98,00 €

REVIDERM Global anti-aging, 110 min
Popoln tretma za kožo z zmernimi do izrazitimi 
znaki staranja, ki potrebuje regeneracijo, vključuje 
površinsko čiščenje, piling, maska za cirkulacijo, 
mikrodermoabrazijo, ultrazvok, koncentrat, masko ter 
zaključno kremo.

170,00 €  118,00 €

REVIDERM Dermapen, 50 min
Dermapen dermoterapija z mikroiglicami spodbuja 
kožo k proizvodnji kolagena in jo regenerira. Rezultat 
je svež videz vaše kože. Tretma vključuje površinsko 
čiščenje, piling, nanos aktivnih sestavin, Dermapen 
dermoterapijo z mikroiglicami, masko ter nanos 
kreme glede na specifični tip kože.

 140,00 €  98,00 €

Med Visage, do 90 min
Naravno pomlajevanje obraza z ultrazvokom s 
takojšnjim učinkom. Med Visage je popolnoma varen, 
neboleč in koži prijazen ultrazvočni globinski tretma 
obraza, vratu in dekolteja.

160,00 €  110,00 €

Med Contour, do 120 min
Tretma za  oblikovanje telesa s takojšnjim učinkom: 
zmanjšanje obsega tretiranega dela tudi do 2,5 cm 
po prvem tretmaju, z uporabo ultrazvoka, vakumske 
masaže in limfne drenaže.

240,00 €  140,00 €


