
Ceník platný od 1.7.2014

LPG LIPOMASSAGE ošetření -tělo-"klasická péče" 35min
ANDROID LIPOMASSAGE TERAPIE
GYNOID LIPOMASSAGE TERAPIE
LIPOMASSAGE TOTAL CARE
LPG CELLULITE SMOOTHING TERAPIE
LPG CELLULITE DRAINING TERAPIE
LPG FIRMING AND CONTOUR TERAPIE
LPG ZPEVNĚNÍ OŠETŘENÍ

1 ošetření LPG LIPOMASSAGE -"klasická péče" 1250,- Kč
SLEVA balíček 10 oštření 9900,-Kč

LPG LIPOMASSAGE ošetření -tělo-"doplňková péče" 35min EXPRES LPG TĚLO
PŘÍSTROJOVÁ SPORTOVNÍ MASÁŽ PAŽE ZEŠTÍHLENÍ 350,-Kč
SPECIÁLNÍ AKCE "bříško po porodu" PRO MAMINKY ZPEVNĚNÍ 350,-Kč

1 ošetření LPG LIPOMASSAGE -"doplňková péče" 590 ,-Kč BŘICHO ZEŠTÍHLENÍ 350,-Kč
ZPEVNĚNÍ 350,-Kč

LPG ENDERMOLIFT ošetření -tvář a dekolt-"klasická péče" 30min STEHNA ZEŠTÍHLENÍ 350,-Kč

Světová technologie
LPG

Endermologie - intezivní buněčná
stimulace přístrojem LPG Francie.

LIPOMASSAGE - mechanická stimulace
buněk, která napomáhá zeštíhlit a
vytvarovat tělo tam, kde právě
potřebujete. Zároveň se pokožka  zpevní
a vyhladí. Je to pro tělo přirozená cesta
jak zhubnout, hlavně nenásilně a
bezbolestně! Klinické studie potvrzují
léčbu celulitidy a nadváhy, odstranění
lokálního tuku, modelaci a zpevnění
celého těla - přirozený anti-aging.

ENDERMOLIFT - přirozený lifting
obličeje, bez bolestivé operace.
Mechanickou cestou stimuluje
fibroblasty, čímž aktivuje tvorbu
kolagenu a elastanu v pleti. Kontury
obličeje se zpevní a vrásky na vaší tváři se
viditelně zjemní.
LIPOMASSAGE a ENDERMOLIFT jsou
neinvazivní metody ošetření, které
jsou zároveň velice příjemnou
relaxací!

PERSO-MB s.r.o.
ZALUŽANSKÁ 1292
MLADÁ BOLESLAV
TEL:  733538877

LPG ENDERMOLIFT ošetření -tvář a dekolt-"klasická péče" 30min STEHNA ZEŠTÍHLENÍ 350,-Kč
ANTI-AGING VYPLNĚNÍ PLETI ENDERMOLIFT ZPEVNĚNÍ 350,-Kč
ANTI-AGING ZPEVNĚNÍ PLETI ENDERMOLIFT KOLENA ZEŠTÍHLENÍ 350,-Kč
ANTI-AGING OBNOVA KONTUR ENDERMOLIFT RUCE 350,-Kč
ANTI-AGING KOMPLETNÍ OČNÍ PÉČE ENDERMOLIFT EXPRES LPG TVÁŘ
DETOXIKACE ENDERMOLIFT ČELO 350,-Kč
ENDERMOLIFT ROZJASNĚNÍ PLETI VRÁSKY OČNÍ OKOLÍ 350,-Kč
ENDERMOLIFT OČI A RTY KRUHY OTOKY KOLEM OČÍ 350,-Kč
ENDERMOLIFT DEKOLT A POPRSÍ KONTURY OBLIČEJE 350,-Kč

1 ošetření ENDERMOLIFT -"klasická péče" 950,- Kč RTY A OKOLÍ 350,-Kč
SLEVA balíček 10 oštření 7900,-Kč DVOJITÁ BRADA 350,-Kč

DEKOLT 350,-Kč
KRK 350,-Kč
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