Zabiegi pielęgnacji twarzy
prestiżowej marki
 ilne a jednocześnie przyjazne dla skóry
S
działanie i rewelacyjna skuteczność
Ekspresowe efekty wypoczętej,
rozświetlonej skóry twarzy
Terapeutyczne dawki substancji
biologicznie czynnych
Znakomita terapia anti-aging

Skin care treatments of
prestigious Yonelle brand
 trong yet skin-friendly effect
S
and outstanding efficiency
Immediate effect of well-rested
and rejuvenated face skin
Therapeutic doses of biologically
active substances
Excellent anti-aging treatment

PIELĘGNACJA TWARZY / FACE TREATMENTS

MEDESTHETIC PRO

STREFA MĘŻCZYZN

ZABIEGI PREMIUM

H2O Infusion Express/ H2O Infusion Express

Biofusion Second Skin / Biofusion Second Skin

300 PLN / 75 min

Odnowa biologiczna skóry dojrzałej, suchej i odwodnionej, skłonnej do podrażnień.
Efekt spektakularnego nawilżenia, cera ma wyrównany koloryt, jest rozjaśniona.
Biological regeneration mature, dry and dehydrated, prone to irritation skin.
Effect of spectacular moisturization, the skin is evenly toned, it is brightened and luminous.

Man-Estethic / Man-Estethic

240 PLN / 60 min

Odnowa biologiczna. Działa rewitalizująco i antystresowo, pobudza metabolizm, daje ukojenie powiekom.
Zmniejsza widoczność worków i cieni pod oczami.
Biological renewal. revitalizes, removes stress, stimulates metabolism and brings relief to tired eyelids.
Eliminates under-eye bags and shadows.

Man-Vitalic / Man-Vitalic

220 PLN / 60 min

Głęboko oczyszcza i wygładza powierzchnię skóry, silnie nawilża, odświeża wygląd, zmniejsza widoczność porów.
Deeply cleanses and plumps the surface of the skin, intensely moisturizes, refreshes
and reduces the appearance of pores.

Mandel lift peel / Mandel lift peel 

240 PLN / 60 min

Zabieg liftingujący z kwasem migdałowym, zmniejsza świecenie się skóry, rewelacyjnie wygładza i nadaje świeży koloryt.
Lifting treatment with mandelic acid, regulates the secretion of sebum, sensationally smoothes and gives fresh color.

Mandel express peel / Mandel express peel 

180 PLN / 30 min

Zabieg natychmiast wygładza powierzchnię skóry. Rozjaśnia i wyrównuje koloryt skóry.
Ożywia skórę, przywracając jej zdrowszy wygląd.
The treatment immediately smooths the skin surface. Brightens and evens the skin tone.
Awakens the skin to life, restoring its healthier look.

Contra-Redness / Contra-Redness

PRO&CONTRA

300 PLN / 75 min

Intensywny zabieg, błyskawicznie poprawiający jędrność, nawilżenie i koloryt skóry dojrzałej oraz spłycający zmarszczki.
Instantly revitalizing treatment for fatigued skin. Instantly improved elasticity, hydration
and tone of mature skin and reduced wrinkles.

220 PLN / 60 min

Zabieg rewitalizujący, obkurczający naczynka. Redukuje zaczerwienienia skóry, rozjaśnia, regeneruje i wygładza naskórek.
Regenerating treatment with capillary shrinking effect. Perfectly reduces skin redness, brightens it, regenerates and
smooths out the epidermis.

Pro-Vital / Pro-Vital

220 PLN / 60 min

Zabieg nawilżający. Idealne rozwiązanie dla uzyskania gładszej skóry, szybkiej poprawy objawów odwodnienia,
wysuszenia, nierównowagi hydrolipidowej i dyskomfortu wszystkich typów skóry.
Moisturizing treatment. The ideal solution to achieve a smoother skin, quickly improves symptoms of dehydration,
drying, hydo-lipidic imbalance and discomfort in all skin types.

Contra-Age / Contra-Age 

220 PLN / 60 min

Zabieg przeciw starzeniu się skóry, z kwasem hialuronowym i glikolowym, do każdego typu cery.
Anti-aging treatment, with hyaluronic and glycolic acid, for all skin types.

EKSPRESS BEAUTY

Metamorfoza / Metamorphosis 

200 PLN / 45 min

Zabieg intensywnie regenerujący, do cery suchej, dojrzałej, wrażliwej. Redukuje zmarszczki, rozświetla koloryt, ujędrnia.
Intensive regeneration treatment for dry, mature and sensitive skin. Transforms dry, rough, moisture-deficient skin and
signs of aging into a satin-smooth complexion. Reduces wrinkles, brightens the skin tone and firms.

Rewitalizacja / Revitalisation 

180 PLN / 45 min

Błyskawicznie odmienia wygląd skóry, która staje się supergładka, świeża, odnowiona, rozjaśniona.
Młodzieńczy blask i zdrowy odcień skóry.
Changes the skin’s appearance, making it instantly super smooth, fresh and renewed.
For a youthful glow and healthy skin tone.

SOS Wokół oczu / S.O.S. Around the eyes 

100/50* PLN

Intensywnie ujędrnia, spektakularnie rozjaśnia skórę wokół oczu, odświeża i nadaje młodszy, wypoczęty wygląd.
Provides intensive firming. Gives a great effect of brightened and refreshed skin.
Makes the skin look younger and well rested.
* jeśli zabieg jest realizowany równocześnie z innym zabiegiem lub masażem
* if the procedure is performed simultaneously with another treatment or massage

tel. 3900 z pokoju hotelowego / 3900 from a hotel room

