ЛИЦЕ – ПРЕМИУМ ТРЕТМАНИ

BODY – BABOR SPA.

Секој поединец е единствен и посебен како и секоја кожа.
Ние ја негуваме Вашата кожа токму со она што и е потребно.
Дозволете да Ви ги презентираме производите од нашата
палета SKINOVAGEPX прилагодени на индивидуалните потреби
на кожата.
90 минути
1800,00 ден
45 минути
2000,00 ден

Babor Spa ја слави уметноста на допирот и создава
искуство кое го надминува и самото уживање. Какво
искуство би сакале? Изборот е Ваш! Изберете и
комбинирајте.

систем за нега на кожата

BABOR DE LUXE
REVERSIVE
Интензивна крема против стареење во комбинација со
масажата која Ви овозможува исклучително уживање,
со веднаш видливи резултати. На Вашата кожа се враќа
младешкиот сјај и таа изгледа поспокојна и поцврста.
МОМЕНТИ НА РЕЛАКСИРАЊЕ И УЖИВАЊЕ СО
ДОЛГОТРАЕН ЕФЕКТ
5500,00 ден

100 минути		

HSR® lifting
Новата генерација производи за подобрување на тонусот
и еластичноста на Вашата кожа.
Направете избор помеѓу поттикнување и зацврстување
или третмани за релаксирање и смирување на Вашата
кожа.
4000,00 ден

90 минути 		

МЕДИЦИНСКА УБАВИНА
DOCTOR BABOR – Ultimate Face Lifting
Ефикасна алтернатива на инјектирање на колаген и
хијалуронска киселина.
60 минути. 		
3500,00 ден

DOCTOR BABOR – Skin Renewal
Третман за регенерација со овошни киселини за кожа со
флеки, проширени пори, пигментни нарушувања и брчки.
45 минути 		
3000,00 ден

DOCTOR BABOR – NEURO SENSITIVE
Третман за исклучително сува и многу осетлива кожа, исто
така за нега на неуродерматитис и атопичен дерматитис.
45 минути 		
3000,00 ден
60 минути 		
3500,00 ден

DOCTOR BABOR – MICRO CELLULAR
Третмани прилагодени на индивидуалните потреби на Вашата
кожа со импресивни резултати.
Микродермоабразија
Ефикасни третмани во лекувањето на брчките, флеки, лузни,
проширени пори, старечки пеги.
70 минути 		
3000,00 ден

ALL ABOUT ME.

Изберете и комбинирајте:
Пилинг
30 мин.
Пакување
45 мин.
Масажа на грб
30 мин.
Масажа
од 60 мин.

800,00 ден
2000,00 ден
600,00 ден
1000,00/2000,00 ден

BABOR MEN
Ефикасни третмани за борба против заморот и стресот, и
за зголемување на еластичноста на кожата.

Третман за лице – Energy Release
Смирување, релаксирање, и ослободување од стресот.
60 минути		
2000,00 ден

Третмани за грб
Чистење, смирување и релаксирање.
40 минути		

1500,00 ден

BEAUTY SPA АРАНЖМАН
“City Day”
Кратка пауза за телото, умот и душата. Уживајте во моќта
на ова пакување со програма за убава кожа и дозволете
ни да Ве разгалиме.
• Лифтинг третман за лице и тело
• Фарбање на веѓи и трепки
• Дневна шминка
• Маникир и педикир
• Уживајте во убавината со ужинка
Време на третманот: околу 4 часа и 30 мин 6500,00 ден

ШМИНКА
Дневна шминка / вечерна шминка 1000,00/ 2000,00 ден
Шминка за невести и пробна шминка
3500,00 ден
Консултација за шминка
1000,00 ден

Веѓи и трепки
Обликување на веѓи
Фарбање на веѓи / фарбање на трепки

200,00 ден
200,00 ден

Маникир и педикир
Маникир со лакирање/ со гел лак
Педикир со лакирање/ со гел лак

Депилација
Лице и тело по барање.

Ултразвук
Ефикасни третмани во лекување на уморна кожа без
еластичност, флеки, брчки, купероза и лузни.
од 60 минути		
3000,00 ден
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500,00/ 800,00 ден
700,00/ 1100,00 ден

