
Kaukių terapija 45 min (priešraukšlinė, stangrinanti, raminanti ar 
stipriai drėkinanti)

40 Eur

Express veido procedūra 40 min 35 Eur

Rūgštiniai pilingai 45-55 Eur
Enziminis pilingas + bio active kompleksas (Nimue technology) 50 Eur

Ultragarsinis pilingas (valymas) 45-60 Eur

Deimantinė mikrodermabrazija 45-90 Eur

Ypač efektyvus giluminio valymo procedūrų kompleksas 
(Deimantinė mikrodermabrazija arba ultragarsinis pilingas + Guinot 
valomoji procedūra)

70 - 90 Eur  

Kompleksinė valomoji - raminamoji  procedūra  55 Eur

Krioplastika (Mezoterapija šalčiu) - stangrinanti, priešraukšlinė, 
drėkinanti, skaistinanti ar visapusiška anti-ageing. 

65-90 Eur

Putlinanti-drėkinanti procedūra lūpoms su Cryolift aparatu 40 Eur

Stimuliacija šviesa su Cryolift aparatu  30 Eur

Rūgštinis pilingas Glykopeel (veidas, kaklas, dekolte ar rankos)
45-60 Eur

Hydradermie dviguba jonizacija. Gelius parenka specialistas: 
stangrinantis, priešraukšlinis, maitinantis, stipriai drėkinantis, 
jautriai ar riebiai odai. 70 min

65 Eur  

Hydradermie Lift.  Gelius parenka specialistas: stangrinantis, anti-
ageing, maitinantis, stipriai drėkinantis, jautriai ar riebiai odai. 60 
min

65 Eur

Hydradermie Lift  men. Gelius parenka specialistas: stangrinantis, 
anti-ageing, maitinantis, stipriai drėkinantis. 60 min

65 Eur

Hydradermie Lift Express. Gelius parenka specialistas:stangrinantis, 
anti-ageing, maitinantis, stipriai drėkinantis, jautriai ar riebiai odai. 
45min

45 Eur

Karališkoji Hydradermie Lift Deluxe.  90 min (veidui, kaklui, 
dekolte) 80 Eur             

Pilingai (rūgštiniai) 35-55 Eur

Nimue skin technology procedūros, padedančios probleminei odai: 
riebiai, spuoguotai, aknės pažeistai, porėtai odai. 50 Eur      

Kompleksinė valomoji-raminamoji procedūra spuoguotai odai 55 Eur

Medik8 BetaPeel- speciali procedūra spuoguotai odai 50 Eur

Ypač efektyvus giluminio valymo procedūrų kompleksas 
probleminei odai (Ultragarsinis pilingas + Guinot valomoji 
procedūra). 110 min

70-90 Eur

Fototerapija su Cryolift aparatu 40 min 30 Eur

EXPRESS veido procedūros 

Giluminės VEIDO VALYMO procedūros aparatais, rūgštinai ir enziminiai pilingai

DĖMESIO! Kainos nurodytos vienai procedūrai. Perkant procedūrų kursą, taikomos nuolaidos (išskyrus procedūras: express, darsonvalis ir 

stimuliacija šviesa). Atsiskaitymas grynaisiais. 

Veido procedūros su LABORATOIRES  FILORGA (Paryžius) Cryoloift aparatu ir kosmetika: priešraukšlinės, 
drėkinančios, stangrinančios, skaistinančios, formuojančios veido ovalą

Veido procedūros naudojant unikalų GUINOT aparatą bei kosmetiką

Veido puoselėjimo procedūros probleminei odai: acnei, riebiai, spuoguotai, porėtai ar pigmentuotai



Darsonvalis 5-25 Eur

Ellebana Lifting blakstienoms 53 Eur

Ultragarso procedūros veido odai

Ultragarsinis valymas 45 Eur

Sonoforezė 60 Eur

Darsonvalis plaukams 10-15 Eur

Kompleksinės veido puoselėjimo programos

Ultra stangrinamasis paketas su GUINOT 450 Eur

Express stangrinamasis paketas su GUINOT 360 Eur

Priešraukšlinių veido procedūrų paketai 300 Eur

                   Būtina išnakstinė registracija!

             Visuomet nemokama konsultacija! 
                   Maloniai lauksime Jūsų apsilankant!    

Kainos nurodytos vienai procedūrai. Perkant procedūrų kursą taikomos nuolaidos (išskyrus procedūras: express, darsonvalis ir stimuliacija 

šviesa). Atsiskaitymas grynaisiais

Procedūros blakstienoms 

Procedūros, kurios padeda slenkantiems plaukams


