
Kezelések 

2017



Dermobalance Alapkezelések
A különböző tulajdonságokkal rendelkező bőrtípusok egyéni ápolást igényelnek. 
A kezelés során természetes hatóanyagokkal segítjük a bõr egészséges egyensúlyának 
helyreállítását és annak megőrzését. Tápláló és hidratáló hatóanyagokat tartalmazó
készítménnyel növeljük a bőr rétegeinek hidratáltságát így a bőr feszesebb és 
fiatalosabb lesz. 

A kezelés hatása a különböző bőrtípusokra:

ALEGRAMed - száraz, vízhiányos bőr
Jelentősen csökken a nagyon száraz bõr érdessége, húzódása. A B5 provitamin erős 
gyulladáscsökkentő hatásának köszönhetően csökken a bőr irritációja, a tengeri só a 
sejtek vízháztartásának egyensúlyát segít beállítani, az urea pedig megakadályozza a 
bõr vízvesztését.

ROSANA - érzékeny bőr
Táplálja és puhítja a bőrt, nyugtatja az irritált területeket. Az allantoin hámregeneráló, 
antiirritáns hatásának köszönhetően megszűnik a bőrviszketés, panthenol erős 
gyulladáscsökkentő hatására csökken az irritáció.

ERBANA - vegyes bőr
Optimalizálja a bőr nedvesség- és zsírtartalmát, természetes hatóanyagok segítségével 
megvédi a külső károsító hatások ellen. Az allatoin és az A-vitamin hámregeneráló
hatásának köszönhetően csökken a bőr irritációja, a babassu pálmaolaj és jojobaolaj 
bőrpuhító, tápláló tulajdonságai megakadályozzák a bõr vízvesztését

EXALIA - érett, igényes bőr
A bõr anyagcseréje jelentősen javul, az apróbb mimikai rácok eltűnnek, bőre ismét 
fiatalos, üde lesz, visszanyeri természetes rugalmasságát, puhaságát.   Az E-vitamin 
erős antioxidáns hatása révén véd a károsító szabad gyökök ellen, az A-vitamin 
hámregeneráló hatásának köszönhetően csökken a bőr irritációja, a szójaolaj bőrpuhító, 
ránctalanító tulajdonságai selymesen puhává varázsolják bőrét. 

A kezelés menete:
Letisztítás, Tonizálás, Peeling, Tonizálás, Vérbőség fokozás (kivéve érzékeny bőrre), 
Tonizálás, Iontoforézis (+) vagy UH, Szemkörnyék ápolás, Masszírozás*, Tonizálás, 
Gőz/felpuhítás, Nyomó tisztítás, Tápláló maszk és UH, Tonizálás, Befejező ápolás

*a masszázs a speciális Rosa Graf 24 lépéses módszerrel történik.

Kezelési idő: 90 perc
A kezelés ára: 7.800 Ft -tól



AMINTAmed Kezelés problémás bőrre

Az AMINTAmed kezelés zsíros, aknés, problémás bőrre ajánlott. A kezelés során alapos 
bőrtisztítást végzünk, az értékes növényi kivonatokkal segítjük a problémás bőr 
működésének helyreállítását, normalizáljuk a faggyúmirigyek működését. A kezelés 
hatására a bőr pórusai összehúzódnak, a korokozó baktériumok szaporodása, így az 
aknék kialakulása csökken. Erős gyulladáscsökkentő hatásának köszönhetően a bőr 
állapota fokozatosan javul, olajos csillogása megszűnik, felszíne üdévé válik.  

A kezelés menete:
Letisztítás, Tonizálás, Peeling, Tonizálás, Vérbőség fokozás (kivéve érzékeny bőrre), 
Tonizálás, Iontoforézis(+) vagy UH, Szemkörnyék ápolás (25 év felett), Felpuhító
masszírozás, Tonizálás, Gőz/felpuhítás, Nyomó tisztítás, Tonizálás, Vio, Összehúzó
maszk, Tonizálás, Tápláló maszk és UH, Tonizálás, Befejező ápolás

Kezelési idő: 90 perc
A kezelés ára:   7.800 Ft -tól



DErmobalance

Blue Line Mélyhidratáló és Sejtregeneráló Kezelés

Tökéletes ápolás az igénybevett bőrnek. A sejtmegújulás lassulása, a káros környezeti 
hatások negatívan befolyásolják a bőrfelszín fiatalos megjelenését. Ezzel                         
a különleges kezeléssel segítjük az érett, igényes bőr regenerálódását. Természetes 
hatóanyagok hatására bőre ismét üde és hidratált lesz, visszanyeri természetes 
rugalmasságát, az apróbb ráncok eltűnnek. 

A kezelés menete:

Letisztítás, Tonizálás, Peeling, Vérbőség fokozás, Tonizálás, Iontoforézis (+) vagy UH

Szemkörnyék ápolás, Felpuhító masszírozás, Tonizálás, Gőz/felpuhítás, Nyomó
tisztítás, Tonizálás, Vio,Összehúzó maszk, Tonizálás, Hatóanyagos lap maszk, Tápláló
maszk és UH, Tonizálás, Relaxáló masszírozás*, Befejező ápolás

*a masszázs a speciális Rosa Graf 24 lépéses módszerrel történik.

Kezelés idő: 100 - 120 perc

A kezelés ára: 9.800 -13.800 Ft



Forty+ Botox Hatású Kezelés

Nagyhatású regeneráló kezelés, amely a plasztikai sebészet hatásával veszi fel             
a versenyt. 40 év felett a stressztől, a káros környezeti hatásoktól, genetikai 
adottságoktól függően a bőr megereszkedik, veszít rugalmasságából, csökken a víz-
és zsírtartalma. Ezért nagyon fontos a rendszeres tápanyagpótlás, hidratálás. Ennek      
a különleges kezelésnek a során speciális hatóanyagokkal tápláljuk bőrét, amelynek 
hatására csökken a mimikai ráncok mélysége, bőre ismét rugalmassá válik, élettel 

telibb, ragyogóbb és feszesebb lesz.

A kezelés menete:

Letisztítás, Tonizálás, Peeling, Tonizálás, Iontoforézis vagy UH, Szemkörnyék ápolás,

Felpuhító masszírozás, Tonizálás, Gőz/felpuhítás, Nyomó tisztítás, Tonizálás, Vio,

Maszk, Tonizálás, Tápláló maszk és UH, Tonizálás, Relaxáló masszírozás, Tonizálás,

Befejező ápolás

*a masszázs a speciális Rosa Graf 24 lépéses módszerrel történik.

Kezelési idő: 60 - 80 perc

A kezelés ára:      9.800 Ft -13.800 Ft



Zöld Tea Sejtfrissítő Kezelés

A zöld tea kivonat legfontosabb összetevői a polifenolok, amelyek erős antioxidáns 
tulajdonságuknak köszönhetően semlegesítik a szabad gyökök káros hatását. A kezelés 
különösen az érzékeny bőrűeknek ajánlott. A kezelés során tápanyagokban különösen 
gazdag anyagokkal kényeztetjük bőrét, amely során javul a sejtek oxigénfelvétele, 
megszűnik a bőr irritációja. A kezelés után bőre hidratált, feszes, élénk lesz; általános 
állapota, tónusa, rugalmassága láthatóan javul.

A kezelés menete:
Letisztítás, Tonizálás, Peeling, Vérbőség fokozás, Tonizálás, Iontoforézis (+) vagy UH,
Szemkörnyék ápolás, Felpuhító masszírozás, Tonizálás, Gőz/felpuhítás, Nyomótisztítás,
Tonizálás, Vio, Összehúzó maszk, Tonizálás, Hatóanyagos lap maszk, Tápláló maszk 
és UH, Tonizálás, Relaxáló masszírozás*, Befejező ápolás

*a masszázs a speciális Rosa Graf 24 lépéses módszerrel történik.

Kezelési idő: 60 – 80 perc
A kezelés ára: 9.800 Ft – 13.800 Ft



Natur Kezelések – igényes bőrre                                     
vagy érzékeny és rosaceás bőrre

Bőrápolás összhangban a természettel. A termékek nem tartalmaznak polietilén-glikolt, 
ásványi olajokat, szintetikus színező- és tartósítószereket, valamint parabeneket. 
A tisztán növényi eredetű, gondosan válogatott, értékes alapanyagok hidratálnak, 
Simává és bársonyosan puhává teszik a bőrt.

A kezelés menete:
Tisztítás, Tonizálás, Peeling, Ampulla, Maszk, Szérum hatóanyag bevitel, Masszázs*   
és Befejező Ápolás

*a masszázs a speciális Rosa Graf 24 lépéses módszerrel történik.

Kezelési idő:              60 perc
A kezelés ára: 11.800 Ft -tól



Növényi Őssejtes Kezelés

Növényi alapú őssejt-technológia a hosszantartóan fiatalos bőrért. Különösen az érett, 
igényes bőrre ajánlott.

A zord időjárási körülmények között élő, ellenálló alpesi rózsa (rhododendron)
természetes őssejt kivonata és a különleges aktív összetevők serkentik a bőr saját 
őssejtjeinek működését és növelik aktív fázisukat. A kezelést követően a bőr élettel teli,
hidratált és hosszantartóan ragyogó és fiatalos lesz.

A kezelés menete:
Tisztítás, Peeling, Semlegesítés, Hatóanyag bevitel, Maszk, Masszázs*, 
Befejező Ápolás

*a masszázs a speciális Rosa Graf 24 lépéses módszerrel történik.

Kezelési idő:                 60 - 70 perc
A kezelés ára: 13.800 Ft – 17.800 Ft



Hyaluronsavas Simító, Feszesítő, Újraépítő Kezelés 

Hármas hatású kezelés: simít, feszesít és újraépít.
Minden bőrtípusra, de különösen száraz, vízhiányos és igényes bőrre ajánlott. 

A hyaluronsav szinte egy csodaszer. Hidratál és még a bőr  kollasztin és elasztin
termelését is serkenti.
A bőrben is megtalálható hyaluronsav a sejtek között helyezkedik el és a különleges 
molekuláris szerkezeten keresztül megteremti a tápanyagok és a nedvesség szállításához 
az utat. Azon felül, hogy a hyaluronsav támogatja a bőr regenerálódási kapacitását, az 
egyes cellák között helyet biztosít a sejtosztódáshoz és lehetővé teszi az újonnan 
keletkezett sejtek utazását a bőr felszíne felé. Így a bőr „fiatalabbként” tud működni és 
visszanyeri korábbi simaságát. 

A kezelés eredményeképpen a bőr megújul, feltöltődik, sima és ragyogó lesz.

A kezelés menete:
Tisztítás, Peeling, Hatóanyag bevitel, Maszk, Masszázs*, Befejező Ápolás

*a masszázs a speciális Rosa Graf 24 lépéses módszerrel történik.

Kezelési idő:                90 -110 perc
A kezelés ára: 13.800 Ft – 17.800 Ft



Rózsaolajos Kezelés

Kellemes, enyhén hámlasztó, antiage kezelés, rózsaillat adta wellness élménnyel.

Relaxál, védi és megújítja (enyhe glikolsavas hámlasztás) a bőrt. 

A rózsa csodás illata felszabadítja a szellemet és aktiválja az érzékeket. 

A kezelés eredményeképpen a bőr megújul, fiatalosabb, rózsásabb

és bársonyosabb lesz.

A kezelés menete:

Tisztítás, Peeling, Maszk, Masszázs*, Befejező Ápolás

*a masszázs a speciális Rosa Graf 24 lépéses módszerrel történik.

Kezelési idő:             90 perc

A kezelés ára: 9.900 Ft-tól



Revitalizáló Kezelés Csiganyák Kivonattal

A csiganyák egy teljesen természetes alapú kivonat, fantasztikus kozmetikai 
hatásokkal. 

A kivonat nagy mennyiségben tartalmaz allantoint, kollagént, elasztint és glikolsavat. 
Az allantoin elősegíti a sejtmegújulást, a kollagén hatékony sejtregeneráló, bőrsimító, 
az elasztin bőrfeszesítő, elsimítja az apróbb ráncokat, a glikolsav pedig kitűnő peeling
hatású, eltávolítja az elhalt hámsejteket.     

A kezelést követően a bőr megújul, élettel teli, hidratált, hosszantartóan ragyogó
és fiatalos lesz.

A kezelés menete:
Tisztítás, Peeling, Tonizálás, Hatóanyag bevitel ultrahanggal, Hatóanyagos Lapmaszk, 
Masszázs*, Befejező Ápolás

*a masszázs a speciális Rosa Graf 24 lépéses módszerrel történik.

Kezelési idő:                 65-70 perc
A kezelés ára: 12.900 Ft


