MIKROJEHLIČKOVÁNÍ
Mikrojehličkování neboli Microneedling je nová
elegantní a vysoce účinná metoda, která stimuluje
v pokožce tvorbu vlastního kolagenu a spouští
kaskádu omlazujících procesů v kůži. Je efektivní
pro omlazení a zpevnění pleti, vyhlazení
jemných vrásek, účinná při léčbě jizev, strií,
akné, hyperpigmentace i rozácey .
Více info. viz. letáček mikrojehličkování nebo na webu

ULTRAZVUKOVÁ
ŠPACHTLE
Ultrazvukové čištění pleti je nejmodernější způsob
ošetření pleti. K čištění se používá speciální přístroj,
který se nazývá ultrazvuková špachtle.
Hlavní výhoda spočívá v šetrném a velmi účinném
zbavení pleti nečistot, které se v pleti a pokožce
vyskytují. Tato technologie nahrazuje agresivní
mechanické čištění pleti. Po ošetření nemá klient
podrážděnou pleť s červenými flíčky.
Je to tedy moderní, bezbolestné, šetrné a
přitom hloubkové a velmi účinné.

Další výhodou je možnost zapracování aktivních
látek do nitra pokožky, čímž se jejich účinek
několikanásobně zvyšuje, zároveň aktivuje
metabolismus pleti a její prokrvení takže pleť se
stává dokonale hydratovanou a jemnou.

VE STUDIU FARAON
LZE TAKÉ ZAKOUPIT:

x veronika weberJ
KOSMETICKÉ SLUŽBY

SPA VOUCHER
nechte rozmazlovat své tělo i obličej v našem
exkluzivním balíčku SPA, namixujte si svůj koktejl
harmonie pomocí kosmetických ošetřeních a
masážních procedur, vše pod jednou střechou.
Darujte pečlivé opečovávání jako dárek pro Vaše
blízké.
Ze salonu tak odejdete nejen krásnější, ale i
odpočatá a plná nových sil. Tak už se dál
neodbývejte a nechte se hýčkat.

DÁRKOVÝ POUKAZ NA MASÁŽE
ve Vaší libovolné hodnotě

POUKAZ NA SOLÁRIO
KOSMETICKÝ VOUCHER

prodej české šetrné kosmetiky
NAFIGATE Cosmetics

KONTAKT:
Veronika Weber
Ruská 31, Opava 6, 74706
777 181 388
kosmetikaVW@gmail.com
www.studiofaraon.cz

Vítám Vás ve Studiu Faraon,
v místě odpočinku a relaxace, kde se
můžete odprostit od každodenní reality,
od stresu a povinností a kde si můžete
užít pocit klidu a harmonie.
Studio nabízí mnoho možností jak
hýčkat tělo, uvolnit od bolestí, formovat
linie tělesných partií, dopřát celkový
odpočinek nejen tělu, ale i duši.

NAFIGATE

CENÍK

Kosmetické ošetření provádíme českou, šetrnou
kosmetikou Nafigate Cosmetics.

CELKOVÁ KOSMETIKA - BOJ PROTI AKNÉ
- celková kosmetika se zaměřením na boj proti akné.
Použití přírodní kosmetiky specializující se na akneózní
pleť, hloubkové čištění, maska, aplikace sér, závěrečná
péče
cca 1- 1,5 hod/ 550 Kč
(doba ošeření závisí na stavu pleti)

COSMETICS

Díky šetrné kosmetikce cítíte výsledky vědeckého
výzkumu, který v kosmetickém světě nemá obdoby.
Látky vytvořené přírodou i lidmi jsou poskládány tak,
aby pleť dokonale omlazovaly a dodávaly jí vše potřebné.
Nafigate Cosmetics plně respektují zázračné účinky
přírodních látek. Zároveň ale věří ve vědecký pokrok.
Proto využívají technologie nanovláken, molekuly
kyseliny hyaluronové a další nejnovější látky.
A právě skloubením toho nejlepšího z obou světů
vytvořili účinnou kosmetiku, šetrnou k pleti i přírodě.
Jemnou, lehkou, bez parabenů nebo parfemace.

BROW HENNA

CENÍK

CELKOVÁ KOSMETIKA - STANDART
- odlíčení, úprava + barvení obočí a řas, peeling, čištění
pleti, maska, masáž, závěrečná péče
1,5 hod/ 750 Kč

CELKOVÁ KOSMETIKA - OMLAZUJÍCÍ
- odlíčení, úprava + barvení obočí a řas, peeling,
zapracování liftingového gelu s kys. Hyaluronovou a
mandlovým olejem pomocí ultrazvukové špachtle,
aplikace omlazujících sér a masek, liftingová masáž,
závěrečná péče
1,5 hod/ 900 Kč

PŘÍRODNÍ BARVY NA OBOČÍ
které zahájili revoluci v barvení obočí po celém
světě
Barvení pomocí přírodní henny, která obarví i kůži a má
výrazně delší výdrž než obyčejné chemické barvy - na
chloupkách až 6 týdnů, na kůži pak okolo 1-2 týdnů
Procedura zahrnuje vyměření perfektního tvaru a
umístění obočí v obličeji, případné korekce obličeje
pomocí úpravy tvaru a barvení obočí, namíchání barvy
na přání, barvení za pomocí ombre efektu pro
přirozený vzhled, nakonec úprava obočí pomocí
pinzety, vosku nebo nitě.
cca 60 min/ 400 Kč

Barvení a úprava obočí
Barvení řas
Brow Henna
- barvení obočí hennou

MIKROJEHLIČKOVÁNÍ
Obličej
Obličej + krk
Obličej + krk + dekolt

100 Kč
100 Kč
400 Kč

2500 Kč
3000 Kč
3500 Kč

NANO LIFTING
- odlíčení, tonizace, aplikace séra, aplikace nano
masky, aplikace krému
- unikátní metoda vypínání vrásek
- bez bolesti a chirurgických zákroků
- nanovlákenné masky pro okamžitou redukci vrásek
- účinek je viditelný už po jednorázové aplikaci,
- redukuje až 75% vrásek (potvrzeno Státním
zdravotním ústavem)

NANO LIFTING
- celkové neinvazní vyhlazení vrásek kolem očí, na
čele, mezi obočím, nosoretních rýh, nad horním
rtem, redukce podbradku a vyhlazení vrásek na krku
1.250,- Kč
NANO EYE LIFT
- neinvazní vyhlazení vrásek kolem očí
účinně zmírňuje otoky pod očima
250,- Kč
NANO FRONT LIFT
- neinvazní vyhlazení vrásek na čele a mezi obočím
250,- Kč
NANO MOUTH LIFT
- neinvazní vyhlazení nosoretních rýh a vrásek nad
horním rtem
250,- Kč
NANO CHIN LIFT
- neinvazní redukce podbradku
350,- Kč
NANO NECK LIFT
- neinvazní vyhlazení vrásek na krku
300,-Kč

