
LIT MOGA MIEC
NAWETSZCZUPLEOSOBY.
I NIE JEST POZBYC
SIE GO DOMOWYMI
SPOSOBAMI. ALE ZNAMY
KILKA SKUTECZNYCH
ZABIEGÓW, KTÓREMOZESZ
ZROBIÜ W SALONACH
KOSMETOLOGICZNYCH.
OTOANTYCELLULITOWE

BYE

:
dziata? Laczy dzialanie

promiertiowaniafai radiowych gwiatla LED.
Promieniowanie podczerwone poprawia

kreenie .Fale radiowe wytwarzajl cieplo
i rozkiniaj4w sk6rze komórki
cellulitowe. §wiatlo powoduje odnawianie
kolagenu, co regenertge skerg .Jak przebiega?
Cialo jest masowane profilowanymi
rolkami, ale wytwarza sig tez podcihnienie ,
Ictóre zwigksza skutecznoge zabieg' u.
Efekt? Cellulit z,ostaje rozbity i wyrainie
zredukowany . Skdra jest napigta
Sylwetkajestlepiej wymodelowana . Dobrze
jest powtärzye: zahieg razy Cena:
250-290 zt KLINIKA LA PERLA:
BOLEStAWIEC, JÓZEFÓW, KRAKOW, RZESZÓW,
WARSZAWA; KLINIKALAPERLA.PL

-30%%
Jak dziata? Autorski zabieg Klinild
La Perla laczycztery nowoczesne

technologie, m . Awiatto LED iultradiwigki.
obrzgld ,ujgdrnia skórg irozbija

tkankg tluszczowq .Jak przebiega? Jest to

nieinwazyjny masai mechaniczny . Efekt?
Sk6rajest mocno ujedrniona , cellulit

zmniejszony a sylwetka wyszczuplona.
Najlepsze rezultaty widae po zabiegach.
Cena:300-450 zl. KLINIKA LA PERLASPA
WARSZAWA, UL. GRZYBOWSKA63

3
Jak dziata? Jest

robiony
urzadzeniemCellu M6
Endermolab.

Zabieg jest
nieinwazyjny. Skóra

dostaje Impuls ,
po ktärym
przyspieszasie proces
usuwania tluszczu

z organizmu . Dodatkowo jest stymulowana odnowakolagenu.
Jak przebiega? Wzabiegu wykorzystuje sig masai urzlrizeniem
i zjavvisko próini - dzigkitemu dzialanie obejmuje nawet glebokie
warstwy Efekt? Sk6ra jest pobudzona do naturalnej
regeneracji, a cellulit wygladzony .Najlepszy rezultat: po 10-20 zabiegach.
Cena: 120 zi . INSTYTUTMEDYCYNYESTETYCZNEJMEDESTETIS:
KRAKOWUL. IWONA 0 DROWAZA18 , WARSZAWAUL .
WtODARZEWSKA81 ; MEDESTETIS.PL

\ -30%%
Jak dziata? Llczy dzialanie lasers i Swiatla LED . Fala lasera przenika
w giab tkanki ,podwyZszajej temperature i powoduje rozpad kom6rek
thiszczowych .Awiatiostyrnuluje produkcjg kolagenu , poprawia
mikrokraZgnie,dotlenia sk6re i robi drenai co zmniejsza obrzeki.
Jak przebiega? Robiony jest dwiemagiowicami naraz . Efekt?

Skärajest ujedrniona , sylwetka wyszczuplona.
Zabieg dobrze jest powt6rzye 10-15 razy.Cena: 160-220
GOODTIME DAYSPA UL . GDAASKA 96 , LÓDi , GOODTIMEDAYSPA.PL
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