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Żelazko przeciwzmarszczkowe 

Wraz z upływem czasu skóra traci jędrność, spada poziom kolagenu i elastyny, mięśnie słabną 

i pojawiają się pierwsze zmarszczki. Osłabione mięśnie posiadają mniejszą masę, przez co skóra na 

twarzy zaczyna wiotczeć. Kremy nie oddziałują na tkankę mięśniową i dlatego nieodzowne są zabiegi 

kosmetyczne, które wpływają wzmacniająco na mięśnie. Odpowiedź stanowi: Żelazko 

Przeciwzmarszczkowe wyposażone w unikalną pompę VacuElectro, która wykorzystuje masaż 

próżniowy vacum i wspomagającą stymulację TENS. Jednoczesne oddziaływanie na tkanki dwóch 

skutecznych metod gwarantuje uzyskanie znacznie lepszych efektów w krótszym czasie.  

 

Żelazko antycellulitowe 

 Żelazko antycellulitowe to znacznie więcej niż sposób na redukcje cellulitu! 

- za sprawą urządzenia w skuteczny i komfortowy sposób modelujesz swoją sylwetkę 

-dbasz o zwiększenie jędrności skóry, która staje się milsza w dotyku i elastyczna 

-efektywnie rozbijasz tkankę tłuszczową, której tak trudno jest się pozbyć domowymi sposobami 

-stymulujesz wydalanie toksyn z organizmu, polepszasz ukrwienie skóry 

-za pomocą żelazka możesz wymodelować również pupę i dekolt 

-dotleniasz skórę i stymulujesz syntezę kolagen 

-zyskujesz sposób na wspaniały relaks 

- unikasz efektu jo-jo 

Już dziś możesz zacząć aktywną walkę z cellulitem i tkanką tłuszczową! 



 

Bio Electro Peeling 

Bio electro peeling  

Innowacyjna metoda głębokiego złuszczania, stanowi alternatywę do chemicznych, 

mechanicznych i laserowych peelingów posiadających przeciwwskazania i efekty uboczne. BEP 

poprzez mikroabrazję elektryczną stymuluje rozbicie słabych połączeń międzykomórkowych w 

naskórku. Rozbijając te połączenia eksfoliacja następuje warstwa po warstwie i jest jednolita. 

BEP nie uszkadza skóry, nie wywołuje stanów zapalnych oraz podrażnień. 

Efekty: 

-rozjaśnienie przebarwień 

-poprawa kolorytu 

-wygładzenie skóry 

-zwiększenie zdolności absorpcji kosmetyków 

Urządzenie nagradzane licznymi światowymi medalami! 

 



MEZOTERAPIA MIKROIGŁOWA 

Mezoterapia mikroigłowa, nazywana mikronakłuwaniem, polega na wstrzykiwaniu składników 

aktywnych w poszczególne obszary twarzy, szyi i ciała. Mezoterapia mikroigłowa pobudza i 

regeneruje włókna kolagenu znajdujące się w skórze. Dzięki nakłuwaniu, które jest elementem  

mezoterapii mikroigłowej, możliwe jest ominięcie bariery naskórka i przedostanie się preparatu 

bezpośrednio do głębszych warstw skóry. 

Wskazania 

- wiotkość skóry i utrata jędrności 

-zmarszczki okolic oczu (stosuje się także profilaktycznie, by zapobiegać zmarszczkom)  

-obrzęki i cienie pod oczami 

-opadające powieki 

Mezoterapia mikroigłowa pod oczy 

Mezoterapia na twarz i szyję 

Mezoterapia na wypadanie włosów / łysienie 

 

 

Żywa Ziemia Wulkaniczna 

Biologicznie aktywna i w 100% naturalna maska do twarzy i ciała, wydobywana 

bezpośrednio ze źródeł wulkanicznych. 

Naturalne składniki Żywej Ziemi Wulkanicznej penetrują i odżywiają nie tylko skórę, lecz 

Oddziałuje korzystnie na cały organizm. Oczyszcza cerę, łagodzi podrażnienia i stymuluje 

cyrkulację krwi. 
 

Wskazana dla każdego rodzaju cery, gdyż nie tylko wpływa leczniczo i odmładzająco. 

Zapobiega przedwczesnemu procesowi starzenia. 



Wywołuje lekkie rozszerzenie naczyń krwionośnych, dzięki czemu następuje intensywne 

odżywienie tkanek. 

Stosowana na skórę głowy oczyszcza ją z martwych komórek z jednoczesną regulacją 

wydzielania sebum. 

Jest to doskonały zabieg wzmacniający w przypadku wypadania włosów, osłabionych cebulek 

włosowych oraz działa przeciwłupieżowo  

 

 


