
Péče o pleť a kosmetické zákroky  
Kosmetické ošetření 
Bylinné zábaly obličeje, hluboké čištění pleti, peeling, masáž očních partií, masáž obličeje, masáž krku a dekoltu, tonizace pleti, 
obličejová maska, maska na krk a dekolt, epilace obočí, barvení řas a obočí, depilace okolí rtů teplým voskem, depilace horních 
a dolních končetin, masáž rukou, lehké denní nalíčení.  

Barevná typologie 
Objevte barvy, které nejlépe podtrhnou Vaši přirozenou krásu, a naučte se volit správné odstíny oděvů, líčidel, vlasů či doplňků.  

Péče o pleť  
Buďte ke své pleti shovívavá, vyplatí se, když ji budete pravidelně hýčkat. Pleť je absolutním zrcadlem Vašeho zdraví. Největší 
vliv na proměny kůže mají nervy, hormony, vyvážená strava, výdej a přísun tekutin. Kosmetické kúry dokáží vylepšit vzhled 
pleti, až Vás to překvapí. Tyto proměny však potřebují svůj čas, a tak je dobré kosmetické procedůry pravidelně opakovat.  

Proč jít na kosmetiku? 
Je to výhodná a jistá investice, nikoliv vyhozené peníze. Je to investice do budoucna, a pro Vás! Výsledkem je zdravá a pěstěná 
pleť, odpočatý organismus. Speciálně vyvinuté přípravky podporují regenerační schopnost a odolnost pleti, chrání ji před 
předčasným stárnutím a ztrátou pružnosti a pevnosti.  

Jak probíhá profesionální kosmetické ošetření? 
Délka ošetření je přibližně 90 minut a zahrnuje ošetření obličeje, krku a dekoltu. Ošetření je vždy individuální, záleží na věku 
klientky, stavu pleti ale i na ročním období. Dále jsou také důležité požadavky a přání klienta.  
Používaná kosmetická značka  AVON, MAKO, SALVUS,  SALUS, ETRE BELLE, Ryor,  MARY KEY,  apod. je vhodná pro všechny typy 
pleti včetně citlivé. Tyto značky umožňují sestavení vhodných kúr přímo na míru a to přispívá k naprosté spokojenosti klientů..  
Ošetření probíhá v duchu relaxace, která je navozena příjemnou relaxační hudbou a vůní aromalamp.  Začíná se odlíčením, 
následuje Pealig, který odstraní odumřelé buňky a zajistí vyhlazení pleti,  přiloží se bylinné obklady a  proběhne hluboké čištění 
pleti. Na řadu přichází kosmetická masáž obličeje a dekoltu, která navodí celkovou relaxaci a uvolnění. Vše je zakončeno 
vhodnou pleťovou maskou. Na závěr použijeme  pleťový krém dle typu pleti.. Je možné dokončit ošetření jemným denním 
make-upem. 

  

   Vhodné též jako   DÁRKOVÝ POUKAZ  -  ukázka:   

 

       
( Cena na Dárkovém poukazu  - ukázka, příklad - není  cenou  ošetření , viz ceník  RelaxCentra )    

                   

http://www.kosmetika-masaze-alcina.wz.cz/kosmeticka-masaz.php

