
AKCIE DERMA
Prístrojové ošetrenia 

FOTOEPILÁCIA 

Fotoepilácia pulzným svetom patrí k modernej technike, ktorá
bezpečne a trvale redukuje nežiaduce ochlpenie z akejkoľvek časti
ľudského tela.
Fotoepilácia je takmer bezbolestnou depilačnou technikou s
viditeľnými výsledkami už od prvého ošetrenia a u vysokého
percenta chĺpkov sa jedná o výsledky definitívne potom, čo bolo
prevedené niekoľko ošetrení.
Fotoepilácia je určená ako pre ženy, tak pre mužov.

CENOVO ZVÝHODNENÉ BALÍČKY

Balíček Basic          polovica nôh + podpazušie + triesla                     160 € 
 
Balíček Premium   celé nohy + podpazušie + triesla                          240 €

Balíček Tvár           horná pera + celá brada                                           50 €

Polovica nôh                                                                                             128 €

Celé nohy                                                                                                  208 €

Triesla + podpazušie 80 €

Triesla 60 €

Podpazušie 50 €

Kompletná brazílska depilácia 100 €

Kompletná brazílska depilácia + podpazušie 120 €

Horná pera 25 €

Brada špička 25 €

Brada celá 40 €



FOTOOMLADENIE

Fotoomladenie pulzným svetlom je ucelený proces, ktorý 
pôsobí na všetky defekty pleti vzniknuté v dôsledku starnutia
 pokožky. Výsledkom je výrazné dlhodobé zlepšenie kvality 
pleti, ošetrenie navráti pokožke jemnosť, sviežosť a hebkosť. 
Zmierni viditeľné známky starnutia  pleti.
Ošetrenie fotoomladením zároveň umožňuje zosvetliť 

pigmentové škvrny, uzavrieť póry, odstrániť jazvičky po akné a zmierniť rôzne 
nedokonalosti spôsobené narušením žiliek a kapilár / drobné červené žilky.../

AKCIA TVÁR                                                                                                     65 €  
             
AKCIA TVÁR + KRK                                                                                          85 €

AKCIA TVÁR + KRK + DEKOLT                                                                     130 €

KAVITÁCIA  

Kavitácia, známa tiež ako liposukcia bez skalpelu, je modernou, bezbolestnou a vysoko 
účinnou alternatívou chirurgickej liposukcii. Jedná sa o neinvazívne bezpečné ošetrenie 
vhodné zvlášť k redukcii tukových vankúšikov, ktoré sú veľmi ťažko odstrániteľné diétou či
cvičením.

30min.  KAVITÁCIE +  20min.  PRESOTERAPIE                                          60 €

40min.  KAVITÁCIE  + 30min.  PRESOTERAPIE                                          80 €

MESOBOTOX

Mesobotox  je inovatívna technika, ktorá za použitia elektroporácie a prípravku s vysokým
obsahom zložiek Argireline, dexpantenolu, vyhladzuje vrásky a výrazové línie bez použitia 
ihiel a predchádza prípadným  nežiaducim  účinkom  botulotoxínu. 
Argireline /acetylhexapeptid/ je patentovaná aktívna látka,  ktorá pôsobí ako svalový 
blokátor, podobne ako botultoxín, ale je omnoho bezpečnejšia a šetrnejšia. Ďalšie aktívne
látky ako kyselina hyalurónová, kolagén, Tensine, Polylift dodávajú pleti hydratáciu, 
pevnosť a pružnosť.

AKCIA  TVÁR                                                                                                    55 € 


