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Szemöldök szedés                                                                                      1 100 Ft 
Szemöldök festés                                                                                       1 800 Ft 
Szempilla festés                                                                                         1 800 Ft 
 

Masszázs 
 
Arcmasszázs                                                                                               5500 FT 
Relaxáló arc és dekoltázsmasszázs                                                          7 500 Ft 
Bőrtipusnak megfelelő arcpakolás                                                          2.000 FT 
Arc tisztitás( Tej tonik, arcradírozás, arc pakolás                                  3 500 Ft 
 
 

Tisztító arckezelések 
 

Tisztító kezelés kamaszoknak                                                                      8 000 Ft 
Arctisztítás gőzöléssel(letisztítás, gőzölés, pórus kitisztítása. vio, 
 fertótlenítés, nyugtató pakolás)                                                                10 000 Ft 
Arctisztítás gőzöléssel, és hyaluronsavas  ulrahangos kezelés               12 000 Ft 
Tisztító kezelés extra csomag (ultrahangos hatóanyag bevitellel)        14 000 Ft 

 
 

Ultrahangos arckezelések 
 

Ultrahangos arckezelés hatóanyag bevitel, acrpakolással                    14 000 Ft 
Ultrahangos hyarulonsavas arckezelés                                                   12 000 Ft 
Ultrahangos hyarulonsavas full extra arckezelés                                  15 000 Ft 
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Tű nélküli Mezotherápiás kezelések 
 
Mezotherápiás kezelés alap csomag                                                      16  000Ft 
Mezotherápiás kezelés extra csomag                                                     20 000 Ft 
 
Tű nélküli mezotherápiás kezelések, más néven elektroporáció, egy rádiófrekvencián 
működő készülék, mellyel hatóanyagcsatornákat nyitunk meg a bőrben. 

Hatóanyagaink analitikai tisztaságú készítmények, magas koncentrációjú, steril ampullák. 
A hatóanyagok akkor fejtik ki hatásukat, ha pontosan oda kerülnek, ahol szükség van rá. 
Mélyen hidratálja a bőrt, ezáltal kisimítja a ráncokat. 

Fájdalommentes ránckezelés, melyet azoknak ajánlunk, akik nem szeretik a tűs 
kezeléseket, viszont szeretnének egy gyors, hatékony, látványos javulást. Alkalmazhatjuk 
arcon, nyakon, dekoltázson és kézfejen. 

Javallott: 

Mimikai ráncok, narancsbőr, sebhelyek, műtéti hegek, pettyhüdtség kezelésére. 

Ellenjavallt: 

Bőrbetegségek, fertőzések, gyulladás, daganat, terhesség, szoptatás esetén. 

A kezelés menete: 

A bőr letisztítása után, eltávolítjuk a felső hámréteget egy bőrradír segítségével, ezután a 
bőrt alaposan fertőtlenítjük, kiválasszuk a megfelelő hatóanyagot és a kezelőfej 
segítségével bejuttatjuk a bőr mélyebb rétegeibe. A kezelés végén a bőrtípusnak megfelelő 
arcpakolással fokozzuk a kezelés eredményét. 
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Professzionális AHA Savas Hámlasztás                                               15 000 FT 
 
 
 

A hámlasztási kezelések célja. 
 

A bőr felső rétege kb. 28 naponként elhal, és az alatta lévő réteg kerül felszínre. Ez a 
megújulási ciklus a korral egyre hosszabb lesz. Az elhalt hámsejtek a bőrön maradva 

durvává és fénytelenné válnak. Ha ezek folyamatosan halmozódnak, a hidratáló 
kozmetikumok sem tudnak rendesen felszívódni, és a bőr kiszáradhat. A bőr megújulási 

ciklusát követve hámlasztással megóvható a bőr egészsége és szépsége. 
Az AHA és a PHA organikus, vízben oldódó sav, amelyek hámlasztó hatása eltávolítja az 

elhalt bőrsejteket. Fontos szerepet játszanak a bőr élénkítésében, pigmentfoltok 
kezelésében. A zsírban oldódó BHA behatol a pórusokba, és eltávolítja a különféle 

szennyeződéseket, mitesszereket, megnyitja az elzáródott pórusokat. 
A hámlasztó kezeléseket ősztől-tavaszig végezzük kúra szerűen. 
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Hidroambráziós arccsiszolás                                                                     6  000 Ft 
 
Hidroambráziós arccsiszolás, ultrahangos kezeléssel                           12 000 Ft 

 
 

Hidroambráziós arccsiszolás célja 
 
 

Vízsugárral történő hámlasztás, ami eltávolítja az elszarusodott hámréteget, intenzíven 
tisztítja a bőrfelületet és a pórusokat. A kezelés hatására megnő a bőr O2 felvevő 
képessége, megélénkül a vérkeringés. Mivel nagyon gyengéd kezelésről van szó, a 

legérzékenyebb bőrűeknél is alkalmazható. A felhasznált víz hűsíti, hidratálja a bőrt, 
ragyogóan tiszta, hidratált, sima lesz. Ezt a fajta kezelést. egész évben alkalmazható, 

kúraszerűen heti egy alkalommal.  
 
 

Hidroabráziós kezelés  javasolt zsíros bőrre, finom ráncok, tág pórusok, heges, májfoltos 
bőrre, száraz, érdes bőrre. 
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LUXUS ARCKEZELÉSEK 
 
                                           Mária Galland Luxus kezelések 
 
SOIN COCON RELAXÁLÓ KEZELÉSEK ARCMASZKKAL 
 
Soin Cocon tisztító kiegyensúlyozó kezelés ( Bőrproblémákra)              19.900 Ft 
Soin Cocon Nyugtató kezelés (Tisztítás után)                                          19 900 Ft 
Soin Cocon Hidratáló kezelés                                                                     19 900 Ft 
Soin Coco Feszesítő Anti-Aging kezelés                                                     19 900 Ft 
Soin Cocon Anti Aging-kezelés Kaviárral                                                  19 900 Ft 
Soin Cocon Feszesítő Energizáló Anti-Aging kezelés                                21 900 Ft 
Soin Cocon Regeneráló Anti-Aging kezelés                                               19 900 Ft 
   

Forradalmi újdonság az arcfiatalításban! 
 
Maria Galland szerint a szépségápolás teljes körű gondoskodás magas színvonalú, személyre 
szabott kezelésekkel, azonnal látható eredményekkel. Ezen sajátos, egyedi filozófia alapján 
született meg az exkluzív és szigorúan manuális eljárás. A Maria Galland márkanév 
egybeforrt az igényes szépségápolás fogalmával. 

A kezeléseket csak speciálisan képzett kozmetikusok alkalmazhatják és csak szigorúan 
manuális formában. A kozmetikusok és vendégeik világszerte egyaránt elismerik, hogy 
a Maria Galland kozmetikusok a legmagasabb színvonalú szolgáltatást nyújtják a 
revitalizáló, bőrfiatalító kozmetika területén. 
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A COCON REVITALIZÁLÓ KEZELÉS  
 
A kezelés lényege hidratálás, regenerálás, a relaxáció. Minden bőrtípusra ajánlott.  

A kezelés során hidratáló, bőrfeszesítő és öregedést gátló formulákat juttatnak a bőrbe, 
mely így kíméletesen telítődik energiával. 

 A Cocon kezelésre a simító, gyúró mozdulatok és az akupresszúra keveréke jellemző. A 
Cocon masszázstechnika egy kényeztető, pihentető, ugyanakkor rendkívül hatékony 
masszázs. Minden mozdulat rendkívül megkoreografált és kifinomult, mintha csak egy 
párizsi színházi előadásba csöppentünk volna. Stimulálja az anyagcserét, és eredményesen 
veszi fel a harcot a stressz káros hatásával szemben, melynek látható jelei a bőrön: a 
mélyülő vonások, fakó arcszín.- 

Soin Cocon – Az érintés varázsa!  

ALKALMAZHATÓ: 

– Száraz, vízhiányos bőrre 
– Idősödő, ráncos bőrre– Fakó, oxigénhiányos bőrre 

– Stresszes, vitaminhiányos bőrre 

 
 
 

 
 

Beauty Deluxe Cosmetics 
Árjegyzék 

 



 
 

ERICSON LABORATOIRE 
A PROFESSZIONÁLIS KOZMETIKAI VILÁGA 

ERICSON LABORATOIRRE PARIS – A BŐRFIATALÍTÁS SZAKÉRTŐJE 
 

ARCKEZELÉSEK 
 
BIOLOGIC DEFENSE         20 000 FT 
 
A bőr ökológiai-fiziológiai és biológiai-hormonális egyensúlyának helyreállítása 
 

VITAMIN ENERGY         17 000FT 
BŐRÉBRESZTŐ PROGRAM C-VITAMINNAL 
 

SKINJEXION         18 000 FT 
MIMIKAI RÁNCKORREKCIÓ 
 
A Skinjexion feltöltő anti-age kezelés 3 innovatív ránctalanító eljárás kombinációja: Botox-
hatás, hyaluronsavas feltöltés és mezoterápia. A kezelés során egy innovatív hatóanyag 
koktélt használunk. 
 

SUPREME DHEA          20 000FT 
VÁLTOZÓ KORI MÉLYREGENERÁLÁ       
A legátfogóbb ránctalanító, fiatalító és mélyregeneráló kezelés speciálisan a 40 év feletti 
érett bőrű hölgyek számára. A kezelés alapja: az érett bőr fiziológiai és morfológiai 
változásának genokozmetikai kutatása. 
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ERICSON LABORATOIRE 

A PROFESSZIONÁLIS KOZMETIKAI VILÁGA 
 

BIO-PURE CITY          17 000 FT 
OXIGÉNES SOROZAT 
 
Oxigénes kezelés a városi bőrökre kifejlesztve. Az oxigén biztosítja a bőr sejtjei számára a 
szükséges energiát ahhoz, hogy a kiegyensúlyozott működésükkel a bőr vitalitása 
fenntartható legyen. 
 

HYDRA CLINIC          17 000 FT 
INTENZÍV HIDRATÁLÁS-TÁPLÁLÁS 
 
Intenzív hidratáló-tápláló eljárás. A legújabb gyógyszerészeti és klinikai formulák 
felhasználásával, új technológiák alkalmazásával kifejlesztettünk egy intelligens hidratáló 
koncepciót. 
 

ENZYMACID         20 000 FT 
MECHANIKAI, KÉMIAI ÉS ENZIMES HÁMLASZTÁS 
 
Enzymacid hámlasztó – bőrmegújító koncepció enkapszulált technológiával. A legújabb 
bőrmegújító-hámlasztó eljárásunk, a hámlasztás + pigmentfolthalványítás + anti-aging 
összekapcsolásával. 
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Az Ericson Laboratoire magyarországi márkaképviselete 14 arckezelő, 7 testkezelő 
parabénmentes kabin eljárással, garantáltan rétegspecifikus, minősített, tiszta 
hatóanyagokat, tartalmaz, amelyek késletetett felszívódású nano-technológiával 
készülnek. 
 A maximális hatékonyság érdekében különleges kezelési eljárásokat, látványos 
eredményeket, biztosítva. 
Hatékony, professzionális anti-aging kontroll rendszert kínálunk, 7 önálló bőrfeszesítő 
eljárással: 

• garantáltan rétegspecifikus, késleltetett, 72 órás felszívódás, maximális higiénia 
• mono-dózisos adagolású, 4-6 kezelésre elegendő kit-kiszerelések 
• parabénmentes, minősített, tiszta hatóanyagok manuális vagy gépi 

felhasználáshoz 
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NATURYS bio professionális arckezelések 

 
A Naturys olasz bio kozmetikum mely főbb jellemzője: természetes eredetűek, nem tesztelik 
őket állatokon, nem tartalmaznak mesterséges színezékeket és illatanyagokat, nem 
tartalmaznak szilikonokat, paraffint és más kőolajszármazékot, nem tartalmaznak szintetikus 
tartósítószereket. Viszont csodás eredményeket lehet velük elérni. 
 
BIO ARCKEZELÉS Hidratáló/Tápláló                                                               11 000 Ft   
        
BIO ARCKEZELÉS Tisztítózsíros pattanásos bőrre                                            11 000 FT 
 
BIO ARCKEZELÉS Anti aging                                                                           14 000 FT 
 
BIO ARCKEZELÉS Érzékeny bőrre                                                                    12 000 Ft 
 
BIO LIFTING ARCKEZELÉS Megereszkedett bőrre                                            16 000 Ft 
 
BIO HIARULONSAVAS C VITAMINOS KEZELÉS                                              15 000 Ft                                                                            
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GYANTÁZÁSOK 
 
 
Bajusz                                                                                                                1 000 FT                            
Arc gyanta                                                                                                         1 500 Ft 
Áll gyanta                                                                                                          1 200 Ft 
Hónalj gyanta                                                                                                    1 500 Ft 
Láb gyanta térdig                                                                                              3 200 Ft 
Comb gyanta                                                                                                    3 200 Ft 
Láb gyanta végig                                                                                              6 000 Ft 
Kar gyanta könyékig                                                                                         1 500 Ft 
Kar gyanta végig                                                                                              2 500 Ft 
Bikini vonal                                                                                                       2 600 Ft 
Intimgyanta                                                                                                      4 500 Ft 
Hátgyanta férfiaknak                                                                                        4 900 Ft 
Mellkas gyanta férfiaknak                                                                                4 600 Ft 
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3 D műszempilla applikálás új szett                                                       14 000 Ft        
Töltés 3 hétre                                                                                          10 000 Ft 
            4 hétre                                                                                         12000 Ft 
Szempilla leoldás                                                                                      2 500 Ft 
 
 
Nappali smink                                                                                           4 990 Ft 
Alkalmi smink                                                                                          7 990 FT 
Menyasszonyi smink                                                                             10 0000 Ft 
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Akciós Árjegyzék 
 

Érvényes 2020. Június 01-től visszavonásig 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


