PIELĘGNACJA TWARZY
SUPER OFERTA Masaż twarzy z maską z alg, teraz tylko 50 zł

Peeling migdałowy cena 125 zł, teraz tylko 105 zł, w serii 3 zabiegów 285 zł
– idealne odświeżenie skóry przed latem!

Sofri wiodąca marka AloeSpa!
SOFRI to marka mająca wyjątkowe, holistyczne podejście do piękna, łączy właściwości luksusowej,
nowoczesnej kosmetologii wraz z wiedzą naukową z zakresu energii kolorów, aromaterapią.

Idzie lato pamiętaj, aby wypijać dziennie co najmniej 1,5 lita wody!

Ten zabieg jest tym, czego potrzebujesz!
Rewelacyjne, skuteczne kosmetyki w gabinecie i do domowego użytku!
Firma Nanolaboratory Nantes opracowała bogatą ofertę kosmetyków do pielęgnacji twarzy.
Wieloletnie badania prowadzone przez międzynarodowy zespół naukowców pozwoliły na
zastosowanie w kosmetologii przełomowej innowacji w postaci NANOwody. NANOwoda nie tylko
zapewnia doskonałe nawilżenie głębokich partii skóry, ale także poprzez jej odtoksycznienie pozwala

na szybką regenerację. w oparciu o filozofię Anty-Aging. Stymulujące działanie NANOwody oraz
niemal całkowita wchłanialność substancji aktywnych o różnorakim działaniu zawartych w
preparatach Nantes zapewnia ich nieporównywalnie wysoką efektywność, co stanowi przełom w
kosmetologii. Szeroka gama preparatów do pielęgnacji domowej, pozwala podtrzymać
i pogłębić efekty profesjonalnych zabiegów. Specjalistyczne kosmetyki Nantes to efekt połączenia
nanotechnologicznych możliwości oraz intensywnie działających składników odżywczych,
regenerujących, łagodzących i wzmacniających, które zapewniają pielęgnację głębokich warstw
skóry.
Zabiegi Nantes oparte są o szeroką gamę preparatów!
wszystkie zabiegi na twarz, szyja, dekolt 169 zł, teraz 139 zł, w serii 3 zabiegów 380 zł, czas od 60 do
80 min.

PIELĘGNACJA CIAŁA
Masaż leczniczy z elementami terapii manualnej, 60 zł, czas 30 min.

Antycellulitowy i odchudzający masaż bańką chińską, sposobem na piękne ciało i figurę!
6 zabiegów po 40 min. 3 partie ciała, 400 zł + 1 drenaż limfatyczny 30 min/gratis
12 zabiegów po 40 min. 3 partie ciała, 780 zł + 2 drenaże limfatyczne 30 min/gratis
Masaż idealny przed wakacjami świecą Sofri 140 zł/60 min. teraz tylko 119 zł
Zabieg w kapsule SPA idealny przed uroczystością - to zabieg na bazie kosmetyków, które
doskonale pielęgnują i wzmacniają skórę opóźniając procesy starzenia. Zabieg w kapsule SPA
dodatkowo zawiera: matę masującą, bicze Vichy, saunę IR i aromaterapię, czas 75 min 250 zł, teraz
tylko 199 zł + masaż twarzy gratis

ZABIEGI PIELĘGNACYJNE
Rzęsy permanentne metodą 1:1, czas zabiegu od 120 do 180 min. – 150 zł, teraz 120 zł!
Uzupełnienie – do 3 tygodni 80 zł, 3-5 tygodni 100 zł, ponad 5 tygodni pełna odpłatność.
________________________________________________________
*Promocje i rabaty nie łączą się
Oferta ważna od 22.05.2017 do 31.07.2017
uL. Sosnowa 2, Czerwonak, tel. (61) 81 20 761, 784 53 63 73, www.aloespa.pl
czynne: poniedziałek i piątek godz: 12.00-21.00, sobota 9.00-16.00, wtorek

