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TREATMENT MENU

SYSTEM CARE
PREVENTION OF AGING FOR ALL SKIN TYPE
TAILORED FACIAL: 60 λεπτά
Αυτή η εξατομικευμένη θεραπεία αντιμετωπίζει άμεσα όλες τις τρέχουσες
ανάγκες του δέρματος: ξηρό ή λιπαρό, ευαίσθητο ή κουρασμένο. Κάθε
τύπος ή κατάσταση του δέρματος μπορεί να αντιμετωπιστεί. Μια
καινοτόμος
μ ς και δραστική
ρ
ή θεραπεία
ρ
ικανή
ή να προστατεύσει
ρ
το δέρμα
ρμ από
την πρόωρη γήρανση, προσαρμόσιμη σε κάθε τύπο δέρματος.

ADVANCED TAILORED FACIAL: 90 λεπτά
Συνέργειες από φόρμουλες προηγμένων συστατικών αντι-γήρανσης,
συμπεριλαμβανομένων
μ ρ μβ
μ
δραστικών
ρ
συμπυκνωμάτων
μ
μ
που εφαρμόζονται
φ ρμ ζ
μ
με
ειδικά μασάζ. Αυτή η προηγμένη θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να
διεγείρει τον αντι-γηραντικό μηχανισμό και να αποτρέψει τα ορατά σημάδια
της γήρανσης. Το δέρμα εμφανίζεται ανανεωμένο , λαμπερό και νεανικό

HYDRA BOOST TREATMENT:
TREATMENT 30 λεπτά
λ
ά
Βιώστε το τελετουργικό διφασικό καθαρισμό της BABOR και απολαύστε στη
συνέχεια την εντατική θεραπεία με τις αμπούλες. Υψηλής περιεκτικότητας
φυσικά δραστικά συστατικά εξατομικευμένα για το δικό σας δερματικό τύπο.
Αυτή η δραστική θεραπεία σας χαρίζει άμεσα ορατά αποτελέσματα τα οποία
μπορείτε να αισθανθείτε.
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SYSTEM CARE
PREVENTION OF AGING FOR ALL SKIN TYPE

CLASSIC ANTI-BLEMISH FACIAL : 60 λεπτά
Ειδικά σχεδιασμένη θεραπεία για λιπαρό και προβληματικό δέρμα το
οποίο τείνει προς ασφυξιακό και φλεγμονώδες. Θεραπεία που προάγει
τον β
βαθύ καθαρισμό
ρ μ και χ
χαρίζει
ρ ζ ένα φρ
φρέσκο δέρμα
ρμ χ
χωρίς
ρςψ
ψεγάδια,
γ
, τέλεια
ισορροπημένο.

BEAUTIFUL EYES: 30 λεπτά
Τόνωση ματιών με τη μεταμορφωτική δύναμη της θεραπείας Sensational
Eyes Μετά το χαλαρωτικό αντιγηραντικό μασάζ ματιών
Eyes.
ματιών, εφαρμόζεται
προϊόντική θεραπεία, στην περιοχή γύρω από τα μάτια σας, με ορούς και
κρέμες, για ορατή ανόρθωση και φωτεινότητα

Ενίσχυση με ειδικά προϊόντα:
Face Line Mask
Mask, Firming Algae Mask Peel Off
Off, Lactic Clay Mask ,
Detoxifying Clay Mask Peel Off, Collagen Biomatrix Face, Refreshing Eye
Pads
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ANTI-AGE LUXURY ANTI-AGING
HIGH SKIN REFINER (HSR) : 90 λεπτά
Η εξειδίκευση στην αντιγήρανση. Η θεραπεία High Skin Refiner θα λειάνει,
θα γεμίσει και θα ανορθώσει κάθε τύπο ρυτίδας, ενώ ταυτόχρονα θα
συσφίξει και θα τονώσει το δέρμα. Το αποτέλεσμα θα είναι ένα πιο νεανικό
πρόσωπο με καλοσχηματισμένο περίγραμμα.
περίγραμμα

SEACREATION: 90 λεπτά
Απόλαυση, πολυτέλεια και ακριβής συνδυασμός δραστικών συστατικών,
είναι η φ
φιλοσοφία
φ αυτής
ής της
ης θεραπείας.
ρ
ς Προσφέρει
ρ φ ρ την
η απόλυτη
η
χαλάρωση με τις μοναδικές τεχνικές μασάζ της BABOR, καθώς και τα πιο
δραστικά και σπάνια συστατικά από τα βάθη του ωκεανού, για ένα ορατά,
τονωμένο, βαθιά ενυδατωμένο δέρμα, χωρίς ρυτίδες, και μια πλούσια
γεμάτη σφριγηλή επιδερμίδα.

GRAND CRU: 75 λεπτά
Η απόλυτη αντιγήρανση. Εξαιρετική αποτελεσματική αντιρυτιδική θεραπεία
με εκχύλισματα από τριαντάφυλλα και ειδική fleece-mask εμποτισμένη με
πολύτιμα αντιγηραντικά συστατικά.
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MEDICAL
TREATMENT SOLUTIONS FOR SKIN PROBLEMS

HYDRO: 75 λεπτά
Θεραπεία για εξαιρετικά αφυδατωμένη επιδερμίδα με ορατές γραμμές
ξηρότητας.
Ενυδατώνει μέσω διέγερσης της σύνθεσης υαλουρονικού οξέος, βελτιώνει
την ικανότητα για δέσμευση της υγρασίας και ενδυναμώνει τον φυσικό
προστατευτικό μανδύα του δέρματος.
REPAIR : 75 λεπτά
Αναπλαστική θεραπεία για κάθε καταπονημένη επιδερμίδα με ανάγκη
αναζωογόνησης.
Το μοναδικό εκχύλισμα Biogen Plant, βασικό συστατικό των προϊόντων
της θεραπείας, προωθεί έντονα την ανάπλαση της επιδερμίδας, ακόμα και
από το στάδιο του καθαρισμού.
Ιδιαίτερη αποτελεσματική στην προετοιμασία της επιδερμίδας αλλά και
στην μετέπειτα φροντίδα αποθεραπείας με την εντατική χρήση
μηχανημάτων όπως:
μικροδερμαπόξεση, μικροενέσεις, μείωση κηλίδων με laser & IPL,
μεσοθεραπεία με laser & IPL, μεσοθεραπεία.
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MEDICAL
TREATMENT SOLUTIONS FOR SKIN PROBLEMS
COLLAGEN BOOST : 75 λεπτά
Εξειδικευμένη θεραπεία εντατικής σύσφιξης και αποκατάσταση του ιστού.
Καινοτόμα προϊόντα βασισμένα σε συστατικά πεπτιδίων ενεργοποιούν την
φυσική διαδικασία παραγωγής κολλαγόνου και ελαστίνης μέσω της
αποκατάστασης λειτουργίας των ινοβλαστών, πετυχαίνοντας την αύξηση
ελαστικότητας του δέρματος. Ιδανική θεραπεία για να συνδυαστεί με
μηχανήματα που προάγουν την ενεργοποίηση ινοβλαστών για την
παραγωγή κολλαγόνου και σύσφιξης της επιδερμίδας όπως:
Ultasound, RF, Cryotherapy, HIFU.
MULTI MASKING : 60 λεπτά
Καινοτόμος θεραπεία για την ταυτόχρονη αντιμετώπιση επιμέρους τοπικών
δερματικών αναγκών και προβλημάτων όπως: ερυθρότητα και ερεθισμός,
κηλίδες και κατά τόπους προβληματικό δέρμα, ρυτίδες έκφρασης και
μειωμένη σφριγηλότητα περιγράμματος.

STOP CELLULITE WRAPS: 60 λεπτά
Εξειδικευμένη θεραπεία κατά της κυτταρίτιδας και της μείωσης του λίπους.
∆ραστικά συστατικά πεπτιδίων μειώνουν τα αποθέματα λίπους,
συσφίγγουν των συνδετικό ιστό μειώνοντας την όψη φλούδας πορτοκαλιού
και δίνοντας λείανση. Κατάλληλη θεραπεία για να συνδυαστεί με εντατική
χρήση μηχανημάτων όπως: LPG/ Cavitation/ Ultrasound/ Cryolipolysis
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THE SPECIALIST
WELLNESS & BEAUTY FOR BODY AND FACE

BABOR SPA:
Απολέπιση, τροφή, ενυδάτωση, απαλότητα, σύσφιξη και τόνωση με τις
θεραπείες BABOR SPA.
Επιλέξτε ανάμεσα στην απολέπιση και περίδεση ή συνδυάστε τα όλα.
Απολέπιση, περίδεση και μασάζ για να επιτύχετε βέλτιστα αποτελέσματα
και απόλυτη
όλ
χαλάρωση.
λά
Massages: 30, 60 ή 90 λεπτά
Προσαρμόστε το μασάζ σας ανάλογα με το χρόνο και τις ανάγκες του
επισκέπτη σας. Χρησιμοποιήστε τις τεχνικές μασάζ από όλο τον κόσμο για
να μειώσετε την ένταση χαρίζοντας ίαση και ανάπλαση στο σώμα

BABOR MEN: 60 λεπτά
Ενεργοποιήστε, φρεσκάρετε και αναζωογονήστε το δέρμα με την
ολοκληρωμένη μας θεραπεία η οποία στοχεύει τις μοναδικές ανάγκες του
αντρικού δέρματος
AGE ID: Μακιγιάζ - My personality is my beauty
Καθημερινή λάμψη: 30 λεπτά
Μακιγιάζ νύφης: 60 λεπτά
∆ραματικό & Βραδινό Look: 60 λεπτά

