
C E N Í K
Ošetření kosmetické řady INSTITUT

ESTHEDERM
OSMOCLEAN.........................................................................790,- Kč
Unikátní, ultra-jemné čistící účinky a individuální přístup. Pokožka je optimálně připravena
pro použití další péče o pleť, je to unikátní příprava pleti, která je součastí všech ošetření
INSTITUT ESTHEDERM

VODA, SVĚTLO, PLEŤ..............................................................990,- Kč
Univerzální ošetření pro znovunarození pokožky se třemi základními produkty krásy
s unikátními technologiemi. Ošetření je inspirované reflexními metodami.

ESSENTIAL …........................................................................1100,- Kč
Specifické ošetření, které poskytuje cílené řešení pro kožní dysfunkce, převýchvává 
pokožku a pomáhá ji využívat své vlastní zdroje
HYDRA SYSTÉM pro dehydrovanou pleť
pleť získá pružnost, prozáření a pohodlí, unikátní patent naučí pleť jak si udržet rovnováhu
hydratace v pleti
SENSI SYSTÉM pro citlivou pleť
Pleť znovu získá svojí měkkost a klidný vzhled, komplex látek RHAMNOLEUCA HD postupně
mění citlivou pokožku na normální
REPAIR SYSTEM pro regeneraci pleti
Pleť se okmžitě zpevňuje, vrásky jsou redukovány a pleť je plnější díky technologii REPAIR
jejíž hlavní účinnou látkou je CENTELLA ASIATICA, která stimuluje syntézu kolagenu a 
elastinu

EXPERT................................................................................1200,- Kč
Je intenzivní ošetření, které poskytuje cílené a odborné řešení pro akutní kožní disfunkce
HYALURONIC r pro závažně dehydrovanou pleť
3 různé velikosti molekuly kyseliny hyaluronové okamžitě penetrují do různých vrstev 
epidernis, je to efekt „ infúze vody '' do pleti
PROPOLIS pro pleť s akné
Hojivé a pročisťující ošetření. Propolis má silný antiseptický a čistící účinek a tím důkladně
pročisťuje pleť jako „ přírodní antobiotikum'', současně pleť zklidní a postupně hojí akné
VITAMIN E2 pro pleť s trvalým začervenáním
Pokožka je okamžitě zklidněna a lépe chráněna díky vysoké stabilní dávce vitamínu E s vyji-
mačnými vlastnostmi proti volným radikálům



SPIRULINE pro unavenou stresovanou pleť
Revitalizace pleti. Spirulina je mikroskopická modrá řasa, která existuje přes 3 miliardy let
a obsahuje víc jak 220 látek nezbytných pro život, díky tomuto složení revitalizuje pleť a 
podporuje buněčný metabolismus

ESTHELIFT............................................................................2190,- Kč
Zajišťuje viditelný přirozený liftingový efekt na pleti.Ošetření je inspirováno fyziotera-
peutickými technikami a kosmetickými procedurami, k celkovému vypnutí pleti obličeje a
maximálnímu efektu dochází díky unikátnímu působení na obličejové svaly

CYCLO SYSTEM.....................................................................1590,- Kč
Inovativní a vysoce efektivní péče a obličej odpovídající na hormonální změny, které se
projevují po 45 roku věku. Ošetření, které obnovuje cyklus mladosti pleti

WHITE SYSTEM....................................................................1490,- Kč
Profesionální ošetření, které projasní a sjednotí barvu pleti a současně redukuje pigmenta-
ci a zabraňuje její obnově

OXYPEELING........................................................................1090,- Kč
Zapomeňte na vrásky, pigmentové skvrny, mdlou a udušenou pleť způsobenou kouřením
a smogem. Unikátní dermo-estetická technika kombinující pleťový peeling s kosmetickým
efektem „ OXYTERAPIE '', je to pro projasňující, aktivující pleť a pro redukci pigmentových
skvrn

Platí od 1.11. 2017 do 1.12. 2018


