
�

�

�

�
�

�

�

�
�

Přístroj na vyhlazení vrásek, lifting
+ ultrazvukové čištění pleti

Převratná technologie multifunkčního
přístroje na omlazení pleti 

Nová generace přístroje pro formování postavy,
odstranění celulitidy, restrukturalizace a omlazení
pokožky těla

Liftingové ošetření s výsledkem hned po první proceduře

Hluboce výživné a hydratační ošetření pro všechny typy
pleti

Přístroj, jenž pracuje na nízkofrekvenčních
mechanických vibracích, která umožňuje reaktivovat
krevní oběh, zlepšuje výživu kůže, zrychluje
metabolismus k redukci celulitidy a remodelaci
problematických partií. Zaručuje mimořádné výsledky
již po několika procedurách.

Liftingové ošetření doplněné o omlazení očního okolí

Marianskolazenska 17, Karlovy Vary
(Carlsbad Clinic 2 patro)
+420 352 441 226  

T-SHAPE 

T-SHAPE 

BELLE FEMME 

HYDRODERMIE

HYDRODERMIE DE LUX 

ENDOSPHERES THERAPY 

HYDRODERMIE DE LUX PLUS 110 min. 

45 min. 

90 min. 

60 min. 

30 min. 

45 min. 

40 min. 

5.400 Кč 

3.300 Кč 

4.400 Кč

2.900 Кč

3.200 Кč 

2.300 Кč 

3.900 Кč 

PŘÍSTROJOVÉ OŠETŘENÍ OBLIČEJE 

PŘÍSTROJOVÉ OŠETŘENÍ TĚLA

GUINOT

60 min. 

Obličej, krk
Obličej, krk, dekolt 4.200 Кč 

60 min. 4.200 Кč 



PURE OXYGEN

SUPREME 

GENXSKIN 

SLIM FACE LIFT 

HYDROMEMORY 

RECOVER TOUCH 

ACTIVE PURENESS 

75 min. 

60 min 

75 min. 

60 min. 

75 min. 

60 min. 

3.500 Кč 

1.700 Кč 

3.200 Кč 

2.900 Кč 

3.200 Кč 

1.500 Кč 

1.800 Кč 

CELLULIT’ VIB

OSMO THERMY 

BODY X50 MATRIX 

CELLULIT ATTACK

BODY STRATEGIST ALGAE PEEL OFF MASK 

BODY STRATEGIST THERMOGENIC ATTACK 

BODY STRATEGIST AROMOTHERAPY WRAP 

90 min. 

90 min. 

90 min. 

60 min. 

60 min. 

90 min. 

S peelingem

1.900 Кč 

1.800 Кč 

2.100 Кč 

3.200  Кč 

2.900 Кč

3.200 Кč 

Kosmetogenetická inovace - Reaktivace 14-ti genů
zapojených do procesu proti stárnutí

Okysličující ošetření s komplexní aktivní ochranou proti
znečištěnému prostředí, UV záření a modrému světlu

Ošetření obličeje s dvojitým účinkem zeštíhlení a liftingu.

Hluboce hydratační ošetření obličeje, krku a dekoltu

Dokonalá péče před, v průběhu a po menopauze určená
ženám starším 40 let. Řeší všechny problémy související s
věkem - horší kvalitu pokožky, vrásky, pigmentové
skvrnky, žilky, citlivost pleti a nedostatečné hojení

Výživné, multivitamínové antioxidační ošetření pro obličej,
krk a dekolt. Antioxidační a vyživující kombinace zanechává
pokožku jemnou a vyživenou.

Kompletní unisex řada, která poskytuje normalizovanou
pleť a méně viditelné póry

OSMO- Solný peeling se zábalem.

Komplexní celotělová péče na zeštíhlení a
omlazení pokožky se zábalem.

Intenzivní lokální péče na hubnutí a proti tvrdé
celulitidě se zábalem.

Stimuluje proces lipolýzy, vyživuje a zpevňuje pokožku těla,
se zábalem. 

Thermo aktivní ošetření problematických partií těla
se zábalem.

Odstraní otoky, navrátí kůži pevnost a pomůže od celulitidy,
se zábalem.

Procedura se zahříváním efektem pro léčbu hluboké
celulitidy, se zábalem. ERICSON 

COMFORT ZONE

THALGO

ERICSON LABORATOIRE

COMFORT ZONE 

OBLIČEJOVÉ OŠETŘENÍ

TĚLOVÉ OŠETŘENÍ
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VITAMIN ENERGY 75 min. 3.500 Кč �

SKINJEXION 75 min. 3.200  Кč �

Ošetření obličeje s dvojitým účinkem zeštíhlení a liftingu.

Bezpečná protivrásková terapie jako ryzí alternativa
injekčních zákroků.

�

�

�

�

90 min. �
�Bez peelingu

�

2.900 Кč �

80 min. 2.900 Кč

ČISTICÍ A VYROVNÁVACÍ OŠETŘENÍ 75 min. 2.300 Кč 
Maska mořských řas, která hluboce čistí a vyrovnává tón
pleti.

THALGO

�

60 min. 


