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Şu an KozmetikON mağazamızın
GüzellikON Bakım Odasındasınız.
Burası cildinizin ihtiyacı olan mükemmel bir
bakım noktasının tek adresi.
KozmetikON mağazamızda Profesyonel Medikal
Kozmetik Dünyasındaki en seçkin markalarının
ürünlerini bulabilir, üretim kalitesiyle dünya
markalarıyla yarışacak 50 farklı ürün gamına
sahip parfümlerimize bakabilirsiniz.
Size sadece kozmetik ürün satışı, mağaza hizmeti
vermiyoruz, daha da öteye giderek her biri özenle
seçilmiş, eğitimli uzman ekibimizle zamanı
durdurup, dakikalar içerisinde kendinizi iyi
hissedecek, GüzellikON Bakım odalarımızda
seçeceğiniz cilt bakım uygulamalarının mucizevi
etkisine şahit olun istiyoruz.
Şimdi sınırsız lüksün mistik cazibesi ve daha önce
yaşamadığınız bir huzurun sizi sarmasına izin verin.
B2CMD Medikal cilt bakım ürünlerimizle yapılan
bakımlarda gözle görülür ani ve kalıcı etkilerle
hizmetinizdeyiz.
Siz sadece bakımınızı seçin! Gerisini bize bırakın!
GüzellikON tecrübenizden sonra hiçbir şey eskisi
gibi olmayacak…
Keyifli alışverişler, keyifli bakımlar dileriz.

KozmetikON ve GüzellikON 30 yıldır kozmetik sektöründe lider,
yenilikçi, etkili birçok Dünya markasının distribütörü ve üreticisi
olan Doğuş SPA Group kuruluşudur.
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STANDART BAKIMLAR
HYDRATING SUPREME CARE
Kuru Ciltler Nem Bakımı
NEM İHTİYACI OLAN 15-35 YAŞ ARASI CİLTLER İÇİN AYLIK CİLT
TEMİZLİĞİ VE NEM BAKIMI
Nem bakımlarının vazgeçilmez etken maddelerinden olan Jojoba
Yağı ve Makademya sayesinde kuru ve nem problemi yaşayan ciltleri
yoğun olarak nemlendirip beslerken Karahindiba ve Sabır Otu, cilt
yapısına zarar veren toksinlerin vücuttan atılmasını sağlayarak antioksidan etkisi gösterirler. Semizotu, içeriğindeki Omega-3 sayesinde
cildin daha canlı ve sağlıklı görünmesini sağlar, cilt renginin dengeli
olmasında etki gösterir. Bunların yanında Ginseng, Bal, Melek Otu,
Kuşburnu, Hünnap ve Allantoin gibi yüksek etkili etken maddelerle
muhteşem bir bakım konforu sunar.
Uygulama Süresi: 60 Dakika
Ücret: ₺220,00
OIL-CONTROL CLARIFYING CARE
Karma ve Yağlı Ciltler Arındırıcı Bakım
KARMA VE ÖZELLİKLE YAĞLI 15-35 YAŞ ARASI CİLTLER İÇİN AYLIK
CİLT TEMİZLİĞİ VE SEBUM DENGELEME BAKIMI
Yağlı ve karma ciltlerin en büyük sorunu olan sivilce ve akne problemlerini ve fazla sebum salgısını dengeleme özelliğine sahip bu
bakımda Kil ve Hamamelis (Cadı Fındığı) sayesinde T-bölgesindeki
yağlanmanın dengelenmesi sağlanır ve fazla yağ üretimi problemini
çözerek parlamanın giderilmesine yardımcı olurlar. Bakımın içerisinde Lavanta, Biberiye ve Limon gibi güçlü antiseptik, antioksidan ve
dezenfektan özellikte etkenler bulunur.
Uygulama Süresi: 60 Dakika
Ücret: ₺220,00
EXTREME SENSITIVE CARE
Hassas Ciltler Sakinleştirici Bakım
HASSAS 15-45 YAŞ ARASI CİLTLER İÇİN AYLIK CİLT TEMİZLİĞİ VE
SAKİNLEŞTİRİCİ, HASSASİYET GİDERİCİ BAKIM
Hassas ciltler için yatıştırıcı ve güçlendirici bir bakımdır. Bu bakım,
ciltteki kızarıklıkların azalmasına olanak sağlanırken aynı zamanda
cilt hassasiyetini yatıştırarak kuperozlu bölgelerde onarım sağlanmasına yardımcı olur. Bakım sayesinde ciltteki nem sabitlenir. Cildin
kalitesi arttırılırken aynı zamanda cildin serbest radikallere karşı bir
bariyer oluşturarak güçlenmesi de sağlanır. İçerisindeki Hyaluronik
Asit, Maş Fasülyesi, Squalen, Hamamelis, Deniz Hıyarı, Allantoin,
Panthenol gibi güçlü etkenler sayesinde muhteşem bir bakım sunar.
Uygulama Süresi: 60 Dakika
Ücret: ₺240,00
ADVANCED REPAIR CARE
Olgun Ciltler Yenileyici Bakım
BAKIMSIZ KALMIŞ 28-45 YAŞ ARASI CİLTLER İÇİN AYLIK CİLT
TEMİZLİĞİ VE YENİLEYİCİ ANTI-AGING BAKIM
Elastikiyetini kaybetmiş ve yıpranmış ciltler için özel olan bu bakım,
içerdiği Japon Biberi ve Hidrolize Kolajen sayesinde cildi koruduğu
ve hücre büyümesini teşvik ettiği için, ince çizgi ve kırışıklıklar ile
savaşarak cildin daha güzel ve parlak görünmesini sağlar, böylelikle
yaşlanma karşıtı etki gösterir. Bakımın içerisindeki yüksek etkili Arı
Zehri peptid bakımından çok zengindir, bu sayede kolajen üretilmesine, ciltte dolgunluk etkisine, ciltteki çizgi ve kırışıklıkların azalmasına yardımcı olur.
Uygulama Süresi: 60 Dakika
Ücret: ₺240,00

ADVANCED EYE CONTOUR CARE
Göz Çevresi Yenileyici Bakım
GÖZ ÇEVRESİNDE OLUŞAN KOYU RENKLİ HALKALARIN VE İNCE
ÇİZGİLERİN GİDERİLMESİNE YARDIMCI BAKIM
Göz çevresi bölgesinin en büyük problemi olan koyu renk halkalanmalar ve ödemler üzerinde etki gösteren bu bakım içerdiği Tavşan
Memesi bitkisi ile dolaşım sistemine etkide bulunur. Hint At
Kestanesi Özü, ödem giderici özelliğinin yanı sıra mikro sirkülasyonu
arttırarak göz altı morluklarını ve şişliklerini yatıştırır. İnce çizgi ve kırışıklıkların azalmasına yardımcı olur.
Uygulama Süresi: 30 Dakika
Ücret: ₺120,00

YOĞUN BAKIMLAR
MAGIC TOUCH CARE
CO2 Ultra Bohr Etkili Akneli, Problemli ve
Lekeli Cilt Bakımı
LEKE AÇICI, AKNE VE SİVİLCE OLUŞUMUNU AZALTAN, YAŞLANMA
KARŞITI ANTI-AGE ETKİLİ YARDIMCI BAKIM
CO₂ karboksi jel maske ile karboksi terapi bakım uygulaması, Akne
ve Leke tedavisinde bugüne kadar Dünyada bulunmuş en etkili,
patentli bakımdır. Karboksi Terapi Bakım Uygulaması ciltte oluşan /
oluşmuş iltihabı ve akne oluşumunu engelleyerek doğal bir iyileşme
kaynağı sunarken aynı zamanda cildin ideal olarak yağ ve nem dengesini sağlamaya yardımcı olur. Doğal yüz hatlarının belirginleşmesi,
kuruluk kaynaklı kırışıklık, metabolizma yavaşlaması ve yaşlanma
karşıtıdır. Karboksi terapi bakım uygulaması cildinize sağlıklı bir canlandırma sağlamaya etkili bir şekilde yardımcı olan muhteşem bir
bakımdır.
Uygulama Süresi: 70 Dakika
Ücret: ₺350,00
SUPREME OIL-CONTROL CLARIFYING CARE
Yağlı, Problemli ve Akneli Ciltler, Derinlemesine
Temizleme ve Sebum Dengeleyici Bakım
TÜM YAŞLARDAKİ YOĞUN AKNELİ VE PROBLEMLİ CİLTLERDE
TEDAVİ EDİCİ, SEBUM DENGELEYİCİ, SALİSİLİK ASİT İÇERİKLİ BAKIM
Bakımın içinde bulunan Salisilik Asit, yağ bezelerinin ürettiği sebuma etki eder ve çözünerek kalınlaşmış cilde ve ölü hücrelere ulaşır.
Tıkanmış gözenekleri temizler ve bu şekilde sivilce oluşumunun
sebebi olan etmenler etkisiz hale gelir. Yağlı, problemli ve akneli
ciltlerin en büyük sorunu olan iltihaplanma sürecinde Yeşil Çay ve
Ginseng, anti-inflamatuar özellikleri sayesinde cildi korur. Bakımın
içerisindeki yoğun güçlü etkenler gözenek küçültücü özellikleri sayesinde genişlemiş gözeneklerin boyutunu küçültmede önemli rol
oynarlar, bu sayede cilt daha temiz, canlı ve pürüzsüz görünür.
Uygulama Süresi: 60 Dakika
Ücret: ₺300,00
MOISTURE BOMB CARE
Hyaluronik Asit Yoğun Nem Bakımı
CİLDE YOĞUN NEM SAĞLAMAYA, DOLGUNLUK VERMEYE VE ÇİZGİ
AÇMAYA YARDIMCI BAKIM
Hyaluronik Asit, kendi ağırlığının 1000 katı kadar su tutabilir. Cildin
nemlenmesi, eklem kayganlığının sağlanması, temel besin maddelerinin cilt hücrelerine taşınması gibi önemli görevleri üstlenir. Cildi
yoğun nemlendirme özelliğinin yanı sıra cilde canlılığı, parlaklığı,
nemi, tonu, gerginliği veren hücre matriksini oluşturur. Hyaluronik
Asit, cildin gençken olduğu gibi gergin, yumuşak ve dolgun görünmesini sağlar. Yaşlandıkça hücre mitoz hızı azalır, böylece hücresel
yenilenme ve onarım süreci yavaşlar. Hyaluronik Asit varlığı bu durumu tersine çevirmede yardımcı olarak cilt üzerinde yoğun etkili bir
bakım sunar.
Uygulama Süresi: 60 Dakika
Ücret: ₺300,00
MIRACLE SPOT REMOVER CARE
Arbutin Leke Bakımı
CİLTTE OLUŞAN LEKELERİ GİDERMEYE VE
ÖNLEMEYE YARDIMCI BAKIM
Arbutin Whitening & Hydrating Serisi ciltte meydana gelen koyu
renkli lekelere karşı özel olarak geliştirilmiştir. Arbutin Leke Açıcı &
Nemlendirici Seri, melanin üretiminin tüm aşamalarında harekete
geçer. Pigmentasyondan sorumlu temel biyolojik mekanizmalar ile
aktive olup, optimum önleyici, leke karşıtı ve hafifletici etkinlik sağlar. Sadece cilt aydınlatma için değil, aynı zamanda cildin ihtiyacı
olan nemi sağlamak için de müthiş bir bakım olarak tasarlanmıştır.
Uygulama Süresi: 60 Dakika
Ücret: ₺350,00

ÖZEL YOĞUN BAKIMLAR
BEE VENOM BOTOX CARE
Arı Zehri ve 24K Altın İçerikli Lüks Bakım
CİLT SARKMASINI TOPARLAMAYA, KOLAJEN DOKUNUN ARTMASINA
VE İNCE ÇİZGİLERİN GİDERİLMESİNE YARDIMCI BAKIM
Cilde elastikiyetini kazandıran ve dinç bir görünüm veren kolajen ve
elastin liflerinin yapısı, dengesiz beslenme, güneş ışınları ve benzeri
faktörler ile beraber bozulmaya uğrar ve ciltte ince ve derin çizgilenmeler meydana gelir. Altın & Arı Zehri Serisi ile yapılan bu bakım, bu
çizgilenmelerin oluşumunu önlemek, var olan çizgilerin giderilmesine yardımcı olmak, cildi derinlemesine nemlendirmek ve cildin gün
içerisinde maruz kaldığı ultraviyole ışınlarının yaşlandırıcı etkisinden
korumak ve iğnesiz botoks etkisinde bulunarak sıkılaştırmak üzere
formüle edilmiştir.
Uygulama Süresi: 60 Dakika Ücret: ₺400,00
MIRACLE SNAIL CARE - Salyangoz Salgısı
İçerikli Anti-Aging ve Leke Lüks Bakımı
CİLDİ YENİLEMEYE, KOLAJEN DOKUNUN ARTMASINA VE CİLTTE
OLUŞAN LEKELERİ GİDERMEYE YARDIMCI BAKIM
Cilt, bizi dış etkenlere bağlı hasarlara karşı savunan en önemli bariyerdir; izole eder ve korur. Hasar görerek tahriş olan cilt, dış etkenlerden kaynaklanan zararlara karşı daha hassas hale gelir ve görünümünde bozulmalar oluşur. Cildin yaşa bağlı deformasyona karşı olan
ihtiyaçlarına göre, salyangoz mukusundan ilham alan bu bakım,
gençlik genlerini aktive etmek üzere son teknoloji formüle sahiptir.
Yoğun formülü ile cildin kolajen üretimini arttırmaya, kırışıklık görünümü, cilt sarkması, renk tonu bozukluk gibi yaşlanma belirtilerini
azaltmaya yardımcıdır. Salyangoz Mukusu, yaşlanma belirtilerini
azaltmaya yardımcı olan proteinler, glikolik asit, hyaluronik asit, allantoin, enzimler ve peptidlerce zengindir.
Uygulama Süresi: 60 Dakika
Ücret: ₺400,00
PRIME ELIXIR CARE
(EGF İÇERİKLİ ANTI-AGING VE LIFTING
		
ETKİLİ LÜKS BAKIM)
Cilt Sarkmasını Toparlamaya, Kolajen Dokunun Artmasına ve
İnce Çizgilerin Giderilmesine Yardımcı Bakım
Cildin yaşlanma sürecini anlamak, en iyi bakımı nasıl yapacağınıza
dair kararlar vermenizi sağlar. Yaşam tarzı, cilt bakımına bütünsel
yaklaşım, erken yaşlanmayı önlemek ve cilt yaşlanmasının gözle
görülür belirtilerini azaltmak için yardımcı olabilir. İyi bir cilt bakım
rutini, yaşlanmanın belirtilerini tedavi etmek için bütünsel bir
yaklaşımın önemli bir parçasıdır. Nobel Ödüllü EGF (Epidermal
Büyüme Faktörü) hücrelerin bölünmesi, farklılaşması, yaşaması,
çoğalması ve büyümesini uyaran protein yapıda bir büyüme
faktörüdür. Kırışıklık ve hiperpigmentasyon gelişimini engelleyen,
anti-inflamatuar etkili bir yapıya sahiptir. EGF adı verilen bu
protein, deride “elastin” ve “kolajen” oluşumunu arttıran hücresel bir
etkinleştiricidir.
Uygulama Süresi: 60 Dakika
Ücret: ₺400,00

HIGH TECHNOLOGY AHA ASİT SERİSİ pH2
MIRACLE RENEWAL CARE
(CİLT YENİLEYİCİ %40 - %50 AHA ASİT
TEDAVİSİ pH2)
Ölü Cilt Hücrelerinin Temizlenmesine, Akne ve Yara İzlerinin
Giderilmesine, Leke Tedavisine, Kırışıklıkların Derinliğinin
Azalmasına Yardımcı Bakım
Yüksek konsantrasyonlu glikolik asit ve bisabolol içeren asit
tedavisinin amacı, fazla ve ölü cilt hücrelerini gidererek gözenekleri
temizlemek ve ciltteki şikayetlerin giderilmesinde en etkin
sonuca ulaşabilmektir. Yüzeydeki izler, akne izleri, ince çizgiler ve
kırışıklıkların derinliğinde azalma sağlanırken aynı zamanda da genç,
dolgun ve yumuşak bir cilt yüzeyi oluşturulur. Azalan pigmentasyon
lekeleri sayesinde cilt rengi eşitlenmiş olur.
Uygulama Süresi: 60 Dakika

Ücret: ₺350,00

MIRACLE RENEWAL CARE
(CİLT YENİLEYİCİ ANTI-AGING AHA ASİT 		
		TEDAVİSİ PH2)
Ölü Cilt Hücrelerinin Temizlenmesine, Akne Ve Yara İzlerinin
Giderilmesine, Leke Tedavisine, Kırışıklıkların Derinliğinin
Azalmasına ve İnce Çizgilerin Giderilmesine Yardımcı Bakım
Glikolik asit ve retinol içeren bisabolol ile desteklenmiş AntiAging Asit tedavisinin amacı, yüzeydeki fazla ve ölü cilt hücrelerini
gidererek gözeneklerin temizlenmesini sağlayıp, cilt bozukluklarının
azalmasına yardımcı olmak ve yaşa bağlı izlerin, ince çizgilerin ve
kırışıklıkların derinliğinde azalma sağlamaktır. Fibroblast hücrelerinin
uyarılmasıyla cilt yenilenmesi artar ve aynı zamanda genç, dolgun ve
yumuşak bir cilt yüzeyi oluşturur. Cildin su bağlama kapasitesini de
en uygun seviyeye getirir. Azalan pigmentasyon lekeleri sayesinde
cilt rengi eşitlenir ve cilt daha sağlıklı bir görünüme kavuşur.
Uygulama Süresi: 60 Dakika Ücret: ₺350,00
MIRACLE RENEWAL CARE
(PROBLEMLİ CİLTLER AHA ASİT TEDAVİSİ pH2)
Ölü Cilt Hücrelerinin ve Yağlı Gözeneklerin Arındırılıp Temizlenmesine,
Akne Ve Yara İzlerinin Giderilmesine, Leke Tedavisine, Kırışıklıkların
Derinliğinin Azalmasına Yardımcı Bakım
Glikolik Asit, Salisilik Asit ve Laktik Asit içeren Problemli Asit tedavisinin
amacı, cilt yüzeyinde yüzeysel ve daha hızlı işlemesi sayesinde yağlı
gözenekleri arındırıp ölü cilt hücrelerini de temizleyerek aynı zamanda
keratinli tabakadaki pul pul yapıyı temizlemektir. Büyük gözenekli ve
yağlı ciltler, yağlı ve akneye eğilimli ciltler, kuru, pul pul olmuş, cansız
ve soluk ciltler ile hafif hasarlı ciltlerin şikayetlerini giderirken, çizgi ve
kırışıklık, düzensiz cilt tonu gibi problemlerde iyileşme sağlayarak cilde
nem kazandırır ve cildin taze görünmesini sağlar.
Uygulama Süresi: 60 Dakika
Ücret: ₺350,00
MIRACLE RENEWAL CARE
(LEKELİ CİLTLER AHA ASİT TEDAVİSİ pH2)
Ölü Cilt Hücrelerinin Temizlenmesine, Leke
Tedavisine ve Kırışıklıkların Derinliğinin Azalmasına Yardımcı Bakım
Glikolik Asit ve Actipone Nutgrass içeren C vitamini ile desteklenmiş
asit tedavisinin amacı, yüzeydeki fazla ve ölü cilt hücrelerini
gidererek gözenekleri temizlemek, azalan pigmentasyon lekeleri ile
düzensiz cilt tonunu eşitlemek, pigment izlerinin giderilmesini ve
cilt yenilenmesini destekleyerek cildin daha dengeli bir görünüme
kavuşmasını sağlamaktır.
Uygulama Süresi: 60 Dakika
Ücret: ₺350,00

ÖZEL BAKIM KİTLERİ
MYSTERY OF GOLD TREATMENT BOX
24K Altın ve Patentli Dermalipo® içerikli
Anti-Aging Etkili Lüks Bakım Kiti
SAĞLIKLI VE DAYANIKLI HÜCRE OLUŞUMUNU ARTTIRMAYA,
SIKILAŞMAYA VE CİLDİ BESLEMEYE YARDIMCI BAKIM
24 Ayar Altın bakımı, cilde yoğun miktarda nem depolamasının yanı
sıra, ince çizgi ve kırışıklıkların azalmasına yardımcı olur. Kolajen azalmalarını ve elastin bozulmasını yavaşlatan Altın Kürü cildin sıkılaşmasına önemli bir katkı sağlar. B2CMD 24K Altın Anti-Aging Tedavi &
Bakım Seti, kendi aralarında uyumlu özel ürünler, iki ayrı altın maskesi ve toplamda on uygulama adımı ile lüks ve sonuç hedefi, profesyonel kullanım için tasarlanmış essiz bir tedavi kitidir.
Uygulama Süresi: 75 Dakika
Ücret: ₺500,00
WHITENING & HYDRATING COCKTAIL
TREATMENT BOX Arbutin İçerikli Leke Açıcı ve
Nemlendirici Etkili Lüks Bakım Kiti
CİLTTE OLUŞAN LEKELERİ GİDERMEYE VE ÖNLEMEYE YARDIMCI
BAKIM
Arbutin Leke Açıcı & Nemlendirici Bakım Seti içerisinde bulunan
Arbutin ve bitki özleri sayesinde cilt lekelerine karsı maksimum etki
sağlar. Arbutin yeterince yüksek konsantrasyonda kullanıldığında
cilt tarafından emilir ve cilt renginde açılma gözlemlenir. Gücünü
Arbutinden alan bu set, cildin tüm katmanlarına derinlemesine nüfuz ederek, güneş ve benzeri faktörlerle ortaya çıkan renk kaybını
önleyen bileşenlere sahiptir. Özellikle leke-kırışıklık giderme ve leke
arındırma eksenli tedavilerde endikedir. B2C MD Whitening & Hyd-

rating Tedavi & Bakım Seti, kendi aralarında uyumlu özel ürünler ve
toplamda sekiz uygulama adımı ile lüks ve sonuç hedefi, profesyonel
kullanım için tasarlanmış essiz bir tedavi kitidir.
Uygulama Süresi: 75 Dakika
Ücret: ₺500,00
GOLD & BEE VENOM COCKTAIL TREATMENT
BOX - Arı Zehiri ve 24K Altın İçerikli Anti-Aging
Botox Etkili Lüks Bakım Kiti
CİLT SARKMASINI TOPARLAMAYA, KOLAJEN DOKUNUN ARTMASINA
VE İNCE ÇİZGİLERİN GİDERİLMESİNE YARDIMCI BAKIM
Cildin elastik ve yeniden canlanmış görünmesine yardımcı olur.
Nemlendirici özelliği yanı sıra kolajen lif oluşumunu sağlar ve cildin
doku durumunu düzeltir. Hücre yenilenmesini ve dolayısıyla onarım
mekanizmasını harekete geçirir. Bu set, Arı Zehri ve Altın ile aktif elementlerin cilde nüfuzunu sağlarken enjeksiyonsuz botoks konforu
sunar. Arı Zehrinin hücre ömrünü uzatıcı etkisi ile Altının hücre fonksiyonlarını dengeleyici etkisi sayesinde cilt bakım sentezini başarıyla
sonuçlandırır. B2CMD Gold & Botox Bee Venom Tedavi & Bakım Seti,
kendi aralarında uyumlu özel ürünler ve toplamda sekiz uygulama
adımı ile lüks ve sonuç hedefi, profesyonel kullanım için tasarlanmış
essiz bir tedavi kitidir.
Uygulama Süresi: 75 Dakika
Ücret: ₺500,00
MIRACLE SNAIL TREATMENT BOX
Salyangoz İçerikli Anti-Aging, Anti Leke Etkili 		
Lüks Bakım Kiti
CİLDİ YENİLEMEYE, KOLAJEN DOKUNUN ARTMASINA VE CİLTTE
OLUŞAN LEKELERİ GİDERMEYE YARDIMCI BAKIM
Salyangoz, kabuğu çatladığı zaman kendi kendini yenileme özelliğine sahip olan tek canlıdır. Salyangozlar, kabukları kırıldığında tekrar
kabuk çıkarabilmek için dokuları onaran özel bir sıvı salgılarlar. Salyangozun mukusa benzer bu özel salgısı yaşlanma belirtilerini azaltmaya yardımcı olan proteinler, glikolik asit, hyaluranik asit, Allantoin,
enzimler ve peptidlerce zengindir. Salyangoz mukusunun bu özelliği
salgısında taşıdığı Allantoin’den gelmektedir. Anti-Aging Salyangoz
Bakım Seti Allantoin sayesinde içinde bu mucizeyi barındırmaktadır.
Salyangoz sıvısı hücresel faaliyetleri harekete geçirerek ciltte harika
bir nemlenme sağlar, kolajen sentezi uyarımı ve cilt arındırıcı işlevi
görür.
Uygulama Süresi: 75 Dakika
Ücret: ₺500,00
MAGIC TOUCH CO2 PLUS TREATMENT BOX
Karboksi Terapi Özellikli Anti Akne, Anti Leke
Etkili Lüks Bakım Kiti
LEKE AÇICI, AKNE VE SİVİLCE OLUŞUMUNU AZALTAN VE YAŞLANMA KARŞITI ANTI-AGE ETKİLİ YARDIMCI BAKIM
Karboksi Terapi Bakım Uygulaması cildin ideal olarak yağ ve nem
dengesini sağlamaya yardımcı olur. En bilinen temel cilt koruması
cilde nem sağlamak ve bu nemi muhafaza etmektir. Ayrıca cildin alt
tabakalarında nemi tutmak da çok önemlidir. Doğal yüz hatları belirginleşmesi, kuruluk kaynaklı kırışıklık, metabolizma yavaşlaması ve
yaşlanma karşıtıdır. Karboksi terapi bakım uygulaması cildinize sağlıklı bir canlandırma sağlamaya etkili bir şekilde yardımcı olur.
Uygulama Süresi: 75 Dakika
Ücret: ₺500,00

MESOBUTTON UYGULAMALARI
Mezoterapide düşük doz mezo serumlar çeşitli mezoterapi yöntemleri ile direkt problemli bölgeye verilir. Bu şekilde sistemik bir etki
oluşturmaksızın problem çözülür ve tedaviden maksimum fayda
sağlanır. Uygulama enjeksiyon, dermaroller, dermameso ile yapılırsa bu bölgede geçici kızarıklıklar, uygulama sırasında acı ve mo-

rarmalar oluşabilir. Ancak uygulama MesoButton nano iğneli mezo
teknoloji ile yapıldığında uygulama başlığı ucunda bulunan tek kullanımlık gözle bile görülemeyen nano iğneler sayesinde, aynı etkiyi
verirken acı, kızarma, morarma gibi sorunlar yaşanmaz. Enjekte edilecek mezo serumlar kişiye ve kişinin isteklerine uygun olarak seçilir.
Uygulama haftada 1 olmak üzere toplamda 5 seans önerilir.
SOMON DNA BAKIMI
(Yoğun Anti-Aging ve Çizgi Açıcı Bakım)
Somon (Sodium) DNA, Somon sütünden elde edilen ve insan DNA’sına en çok benzeyen polimerize DNA’dır. 30 yaşından sonra ciltteki
her yıl %1’e yakın kolajen kaybı yaşanır. Donuk görünen cildinizin
daha canlı, daha pürüzsüz hale gelmesini sağlar. Ayrıca yanık, yara
izleri ve çatlak bakımlarında çok iyi etki göstermektedir. Yüz bölgesindeki deri altında bulunan yağ dokunun azalması ile meydana gelen sarkmaları engeller. Güneşin zararlı ışınlarının ve serbest radikallerin cilt yüzeyinde oluşturduğu sorunları gidermeye yardımcı olur.
Uygulama Süresi: 30 Dakika
Ücret: ₺150,00
ORGANİK SİLİKON + DMAE BAKIMI
(Ciltte Dolgunluk, Çizgi Açıcı Bakım)
Cildin nem dengesini koruyarak, kolajen tabakanın oluşumunu destekler. DMAE, cilt zarını stabilize edicidir. Eşsiz yapısı nedeniyle DMAE
gerçekten cilt yapısının arasına karışarak, hücre plazma zarının bir
parçası olur. Bu durumda zar baskıya karşı daha dayanıklı hale gelir ve
stabilize olur. Bakım sonrasında ciltte yaptığı dolgunluktan dolayı çizgilerde gözle görülür açılmalar ve dolgunluk gözükür. Aynı zamanda
serbest radikallere karşı koruma sağlar ve antioksidan olarak hareket
edebilir. Organik Silikon, özellikle kolajen üretimini tetikler. Ciltte kolajen ve elastin fibrillerini arttırarak cilt dokusunu düzenler.		
Uygulama Süresi: 30 Dakika
Ücret: ₺150,00
WHITENING COCKTAIL
(Leke Açıcı Bakım)
Leke Açıcı Mesobutton Serum, bugüne kadar üretilmemiş zengin
içeriğindeki yüksek oranda Arbutin (%3), Hyaluronik Asit (%3) ve diğer etken maddeler ile melazma lekeleri, koyu halkalar ve yaşlılık lekelerinin giderilmesi için kusursuz bir bakım sağlar. Japonların keşfi
olan Arbutin, cilt lekeleri için yüksek etkiye sahip olmasının yanı sıra
hücrelerin kalbinde “yeni bir hayat” anlamında rol oynar. Bu doğal
içerik güneş ve benzeri faktörlerle ortaya çıkan ciltteki renk kaybını
önler. Dünyada bulunmuş ciltte en iyi renk açma, leke tedavisi özelliğine sahip etken maddedir.		
Uygulama Süresi: 30 Dakika
Ücret: ₺150,00
EGF (Epidermal Büyüme Faktörü)
(Anti-Aging ve Çizgi Açıcı Bakım)
Epidermal büyüme faktörleri (EGF), vücut içinde birçok farklı hücre
tipinde bulunan bir grup özel proteindir. Ürün içeriğinde bulunan
Nobel ödüllü Premium içerik EGF (Epidermal Büyüme Faktörü), lifting, anti aging, cilt canlanması ile hücre yenilenmesini destekler ve
cildin nem kazanmasına yardımcı olur. Özellikle gece uykuda ciltte
çalışarak etkiyi maksimuma çıkarır. Premium sınıf içeriklere sahip yapısı ile ciltte çok iyi bir emilime sahiptir.		
Uygulama Süresi: 30 Dakika
Ücret: ₺150,00
HYALURONİK ASİT BAKIMI
(Yoğun Nem ve Çizgi Açıcı Bakım)
Hyaluronik Asidin, molekül ağırlığının binlerce katı kadar su tutma
özelliği vardır. Bu sayede cilde çok yoğun nem desteği sağlar, epidermik hidratasyonu kolaylaştırır ve hacim sağlar. Kırışıklıkları iyileştirmede kullanır, aynı zamanda kolajen üretimini arttırır. Cildi pürüzsüz
ve esnek tutmaya destek sağlar. Cilt iltihabı ve tahrişi ile savaşmaya
yardımcı olur.		
Uygulama Süresi: 30 Dakika
Ücret: ₺150,00
RECOVERY EYES CARE
(Göz Çevresi Yenileyici Bakım)
Göz çevresi çizgileri, göz altı morlukları ve torbalanmalarında kullanım için uygundur. Ayrıca göz çevresinde, peptidli ve etkin içerikli
özel formülü sayesinde son derece iyi bir bakım sağlar. Göz çevresindeki cildin elastikiyetinin artmasına, daha canlı ve daha genç
görünmesine yardımcı olur. Onarım özelliği sayesinde güçlendirici
yoğun bir nemlendirme sağlar. Göz çevresinde yaşlanma etkileriyle

savaşarak, bu etkiyi zamanla azaltır ve yok eder. Göz kapağı düşüklüğü, göz çevresi kırışıklıkları, göz altı torbaları, koyu halkalar ve derin
çizgilerin tedavisinde kullanılır.
Uygulama Süresi: 30 Dakika
Ücret: ₺150,00

MESOBUTTON MEZOTERAPİ BAKIMLARI
SOMON DNA CARE
Yoğun Anti-Aging ve Çizgi Açıcı Bakım
YOĞUN CİLT YENİLEYİCİ, ÇİZGİ AÇICI VE CİLDİ
GENÇLEŞTİRMEYE YARDIMCI BAKIM
Somon (Sodium) DNA, somon sütünden elde edilen ve insan DNA’sına en çok benzeyen polimerize DNA’dır. Hasarlı hücreleri tedavi
etme, yüz kaslarını yeniden yapılandırma etkisi yüksektir. Kırışıklıkları açmada çok iyidir ve ciltte oluşan sarkmaları engeller. Cildin nem
tutma kapasitesini arttırır. Donuk görünen cildin daha canlı, daha
pürüzsüz görünmesine yardımcı olur.
Uygulama Süresi: 60 Dakika
Ücret: ₺300,00
HYALURONIC ACID 2% CARE
Yoğun Nem ve Çizgi Açıcı Bakım
YOĞUN NEM SAĞLAMAYA, DOLGUNLUK VERMEYE VE ÇİZGİ
AÇMAYA YARDIMCI BAKIM
Hyaluronik Asidin molekül ağırlığının binlerce katı kadar su tutma
özelliği vardır, epidermik hidratasyonu kolaylaştırır ve hacim sağlar.
Kırışıklıkları iyileştirmede kullanır, aynı zamanda kolajen üretimini
arttırır. Cildi pürüzsüz ve esnek tutmaya destek sağlar. Cilt iltihabı ve
tahrişi ile savaşmaya yardımcı olur.
Uygulama Süresi: 60 Dakika
Ücret: ₺300,00
ORGANIC SILICON + DMAE CARE
Ciltte Dolgunluk, Çizgi Açıcı Bakım
CİLDE DOLGUNLUK VEREREK SARKMALARI TOPARLAMAYA, KIRIŞIKLIKLARIN AÇILMASINA VE ANTI-AGING ETKİ
VERMEYE YARDIMCI BAKIM
Cildin nem dengesini koruyarak, kolajen tabakanın oluşumunu destekler. DMAE, cilt zarını stabilize edicidir. Eşsiz yapısı nedeniyle DMAE
gerçekten cilt yapısının arasına karışarak, hücre plazma zarının bir
parçası olur. Bu durumda zar baskıya karşı daha dayanıklı hale gelir
ve stabilize olur. Bakım sonrasında ciltte yaptığı dolgunluktan dolayı
çizgilerde gözle görülür açılmalar ve dolgunluk gözükür. Aynı zamanda serbest radikallere karşı koruma sağlar ve antioksidan olarak
hareket edebilir. Organik Silikon, özellikle kolajen üretimini tetikler.
Ciltte kolajen ve elastin fibrillerini arttırarak, cilt dokusunu düzenler.
Uygulama Süresi: 60 Dakika
Ücret: ₺300,00
RECOVERY EYES CARE
Göz Çevresi Yenileyici Bakım
GÖZ ÇEVRESİNDE OLUŞAN ÇİZGİLERİ AÇMAYA YARDIMCI BAKIM
Göz çevresi çizgileri, göz altı morlukları ve torbalanmalarında kullanım için uygundur. Ayrıca göz çevresinde, peptidli ve etkin içerikli
özel formülü sayesinde son derece iyi bir bakım sağlar. Göz çevresindeki cildin elastikiyetinin artmasına, daha canlı ve daha genç
görünmesine yardımcı olur. Onarım özelliği sayesinde güçlendirici
yoğun bir nemlendirme sağlar. Göz çevresinde yaşlanma etkileriyle
savaşarak, bu etkiyi zamanla azaltır ve yok eder. Göz kapağı düşüklüğü, göz çevresi kırışıklıkları, göz altı torbaları, koyu halkalar ve derin
çizgilerin tedavisinde kullanılır.
Uygulama Süresi: 60 Dakika
Ücret: ₺150,00
WHITENING COCKTAIL CARE
Leke Tedavisi Bakımı
CİLTTE OLUŞAN LEKELERİ GİDERMEYE VE ENGELLEMEYE
YARDIMCI BAKIM
Leke Açıcı Mesobutton Serum, bugüne kadar üretilmemiş zengin

içeriğindeki yüksek oranda Arbutin (%3), Hyaluronik Asit (%3) ve diğer etken maddeler ile melazma lekeleri, koyu halkalar ve yaşlılık lekelerinin giderilmesi için kusursuz bir bakım sağlar. Japonların keşfi
olan Arbutin, cilt lekeleri için yüksek etkiye sahip olmasının yanı sıra
hücrelerin kalbinde “yeni bir hayat” anlamında rol oynar. Bu doğal
içerik güneş ve benzeri faktörlerle ortaya çıkan ciltteki renk kaybını
önler. Dünyada bulunmuş ciltte en iyi renk açma, leke tedavisi özelliğine sahip etken maddedir.
Uygulama Süresi: 60 Dakika
Ücret: ₺300,00
EGF COLLAGEN CARE
Anti-Aging ve Çizgi Açıcı Bakım
CİLT SARKMASINI TOPARLAMAYA, KOLAJEN DOKUNUN ARTMASINA VE İNCE ÇİZGİLERİN GİDERİLMESİNE
YARDIMCI BAKIM
Ürün içeriğinde bulunan Nobel ödüllü Premium içerik EGF (Epidermal Büyüme Faktörü), lifting, anti aging, cilt canlanması ile hücre
yenilenmesini destekler ve cildin nem kazanmasına yardımcı olur.
Özellikle gece uykuda ciltte çalışarak etkiyi maksimuma çıkarır.
Uygulama Süresi: 60 Dakika
Ücret: ₺300,00
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HIGH TECHNOLOGY PEEL OFF MASKE BAKIMLARI
ALTIN ve ARGAN PEEL OFF MASKE
CİLDE DOLGUNLUK VERMEYE, KIRIŞIKLIKLARI
AÇMAYI DESTEKLEMEYE VE ANTI-AGING ETKİ VERMEYE YARDIMCI
MASKE
Güneş (UV zararlı ışınları), sigara, stres ve çevre kirliliğinin olumsuz
etkilerini ortadan kaldırarak hücrelerin yenilenmesini sağlar ve cildi
canlandırır. İçeriğinde bulunan Argan Yağı sayesinde cildi serbest radikallerin zararlı etkilerinden korumaya yardımcı olurken kolajen ve
elastin sentezi üzerinde etki göstererek cildin sıkılaşmasını sağlar. 24
Ayar Altın Tozu, gözenekleri sıkılaştırarak cildin nem dengesini korur
ve cilde mükemmel ışıltı sağlar.
Uygulama Süresi: 30 Dakika
Ücret: ₺150,00
HAVYAR ve GÜMÜŞ PEEL OFF MASKE
CİLDİ YENİLEMEYE, LEKE TEDAVİSİNE VE
NEMLENDİRMEYE YARDIMCI MASKE
Havyar Ekstresi, içerdiği A, D ve B Vitaminleri, protein, Omega 3, peptid ve aminoasitlerle hücrenin yeniden yapılanmasını destekler, cildi
güçlendirir ve yeniler. Hücreleri onararak, yenilenmeleri için harekete geçirir. Cildin doğal nem dengesini geri kazandırır. Sarkmış dokuları gerginleştirir, yüz ovalinin şekillenmesine yardımcı olur. Mimik
çizgilerini azaltır. Gümüş Partikülleri, ciltte derinlemesine temizlik
ve dezenfektasyon sağlar, melanin pigmentinin düzenli bir şekilde
salgılanmasına destek olur. Ciltte leke oluşumunu engellemede ve
oluşmuş lekelerin giderilmesinde bir hayli etkilidir.
Uygulama Süresi: 30 Dakika
Ücret: ₺150,00
ANTİ-AKNE PEEL OFF MASKE
YAĞLI, AKNELİ VE PROBLEMLİ CİLTLERİ
YATIŞTIRMAYA VE SEBUM DENGESİNİ
		
SAĞLAMAYA YARDIMCI MASKE
Cildi derinlemesine temizleyerek cilt yüzeyindeki yağı absorbe eder.
Sivilce karşıtı içerikler, akneye sebep olan faktörlerin kontrol altına
alınmasına yardımcı olur. Silisli Toprak, cilde temas ettiği andan itibaren cilde mineral desteği sağlarken, hücreler arası oksijeni arttırarak
cildin ışıltılı görünmesine yardımcı olur. Cilt yüzeyindeki kirin ve fazla
yağın ortadan kaldırılmasına katkıda bulunur. Cildin nem ihtiyacını
karşılayarak, onarıcı etki sağlar, pürüzsüz ve aydınlık görünüm yaratır.
Uygulama Süresi: 30 Dakika
Ücret: ₺150,00

ANTİOKSİDAN PEEL OFF MASKE
MAT, CANSIZ, SOLGUN VE YORGUN CİLTLERDE
HÜCRELERİN YENİLENMESİNE, KOLAJEN
SENTEZİNİN ARTMASINA VE KIRIŞIKLIKLARIN AZALMASINA
YARDIMCI MASKE
Bakımın ana içerik maddesi Üzüm Ekstresinin antioksidan etkisi, E
vitaminine oranla 50 kat, C vitaminine oranla 20 kat daha fazladır.
İçerdiği vitamin, mineral ve enzimler çevresel zararlara karşı hücreleri korurlar. Ciltte kolajen liflerin oluşumu üzerinde düzenleyici
faaliyet oluştururlar. Üzüm ezmesinin içinde bulunan taneler, cildin
kolajen sentezini destekleyerek yeniden yapılandırılmasına yardımcı
olurlar. Cildin doğal hücre yenilenme sürecini en iyi hale getirerek,
daha aydınlık, sağlıklı ve düzenli olmasını destekler.
Uygulama Süresi: 30 Dakika
Ücret: ₺150,00
HASSAS CİLT PEEL OFF MASKE
HASSAS VE KUPEROZLU CİLTLERDE HASSASİYET VE KIZARIKLIĞI AZALTMAYA, ONARMAYA VE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRMEYE YARDIMCI MASKE
Bol miktarda A, B ve C vitaminleri ile kalsiyum, demir ve fosfor gibi
mineral maddeler içeren Çilek Ekstratı, bağışıklık sistemini güçlendiren ve besin değeri yüksek olan bir meyvedir. Çilek, cildi ölü hücrelerden arındırmasının yanı sıra, ciltteki pigmentasyon oluşum sorununuda giderir. Ayrıca cildin esnekliğini arttırarak mükemmel bir
pürüzsüzlük sağlar. Güçlü antioksidan etkisi ile serbest radikallerden
cildi korur. Profesyonel bakım sonrası ciltteki gerginlik hissi, hassasiyet ve kızarıklığın giderilmesini sağlar. Kullanıldığı anda uygulama
alanını rahatlatır, hassasiyeti azaltır, cildin doğal parlaklığının ve pürüzsüzlüğünün geri kazanılmasına yardımcı olur.
Uygulama Süresi: 30 Dakika
Ücret: ₺150,00
GINSENG PEEL OFF MASKE
KOLAJEN SEVİYESİNİ ARTTIRMAYA, ÇİZGİLERİN
AZALMASINA VE NEM VERMEYE YARDIMCI MASKE
Ginseng, cilt üzerinde birçok şeye iyileştirici ve gençleştirici özelliği
olduğu klinik çalışmalarca kanıtlanmıştır. Ayrıca ginseng uyarıcı özelliği ile de bilinmektedir. C, E, B vitaminleri, mineraller ve aminoasitler,
özellikle de Arjinin yönünden zengindir. Cildin doğal hücre yenilenme sürecini en iyi hale getirerek, cildin daha aydınlık ve sağlıklı
olmasını destekler. Kan dolaşımını hızlandıran Yeşil Kahve, dokulara
oksijen taşınmasına yardımcı olur. Kırışıklık oluşmasını önlemek için
gerekli olan nem tutma özelliğine sahip Kakao sayesinde cilt daha
pürüzsüz ve gergin gözükür.
Uygulama Süresi: 30 Dakika
Ücret: ₺150,00
PROBLEMLİ CİLT TEA TREE PEEL OFF MASKE
PROBLEMLİ VE AKNELİ CİLTLERİ YATIŞTIRMAYA,
STERİL ETMEYE, BAKTERİLERİ YOK ETMEYE,
SİVİLCE VE AKNELERİ KURUTMAYA YARDIMCI MASKE
Çay Ağacı Yaprağı, terpinen-4-ol adı verilen antimikrobik/antibakteriyel özelliğe sahip bir bileşen içerir. Bu sayede, cilde sürülerek kullanıldığında tıkalı gözeneklerdeki P.Acnes bakterisini azaltarak iltihaplı
ve şiş sivilcelerin sönmesine yardımcı olur ve tedavi sürecini hızlandırır. Cildi derinlemesine temizleyerek cilt yüzeyindeki yağı absorbe
eder. Sivilce karşıtı içerikler, akneye sebep olan faktörlerin kontrol
altına alınmasına yardımcı olur.
Uygulama Süresi: 30 Dakika
Ücret: ₺150,00
LAMINARIA ve SPIRULINA PEEL OFF MASKE
CİLDE DOLGUNLUK VEREREK SARKMALARI TOPARLAMAYA, KIRIŞIKLIKLARIN AÇILMASINA VE
ANTI-AGING ETKİ VERMEYE YARDIMCI MASKE
Değerli Yosun Ekstreleri (Algae / Laminaria Digitata & Spirulina) bazlı
Anti-Aging Etkili Soyulabilen (Peel Off ) Yüz Maskesi ile Anti-Aging
etki veren ve yüzün tam şeklini alacak şekilde forma giren özel bir
maske bakımıdır. Hızla etki eden, hızla toparlayan Anti-Age etkili bakım maskesi, PolyPeptide Lift Kompleks ve cilt sıkılaştırıcı ile güçlendirilmiş, olgun ciltlerin destekleyici matris yapısını güçlendirmeye ve
düzgünleştirmeye yardım etmek üzere formüle edilmiştir.
Uygulama Süresi: 30 Dakika
Ücret: ₺150,00

SİYAH KİL ve KÖMÜR TOZU PEEL OFF MASKE
CİLTTE OLUŞAN SİYAH NOKTALARI TEMİZLEMEYE, CİLDİ SERBEST RADİKALLERDEN ARINDIRMAYA VE CİLDİN SEBUM DENGESİNİ SAĞLAMAYA YARDIMCI
MASKE
Cilt altına inerek siyah noktaları ve ölü hücreleri derinlemesine temizlerken, leke ve koyulukları da aydınlatarak ipeksi bir görünüm
sağlar. Gözeneklerdeki fazla yağ birikiminin atılamaması sonucu
cilt siyah nokta görünümü oluşmaktadır, zamanında müdahale
edilmediği takdirde ise bunlar sivilceye dönüşmektedir. Tedavisi ise
gözeneklerin fazla yağdan tamamen temizlenmesi ile mümkündür.
Soyulabilen Kömür Tozu Siyah Çamur Maskesi, özellikle bu durumlarda çok efektif sonuçlar vermektedir. Kömür Tozu, çok güzel emici
özelliğe sahiptir, ciltte bulunan siyah nokta ve yağları kendine çeker.
Özellikle yağlı, problemli ve çok sayıda siyah noktası olan ciltler için
uygundur. Cildi çok iyi temizler, fazla yağı alır, fazla yağdan oluşan
cilt parlaklığını engeller ve sebum dengesini sağlar.
Uygulama Süresi: 30 Dakika
Ücret: ₺150,00

OXYBUTTON CİHAZ UYGULAMALARI
CROSS OXYBUTTON OXYHYDRA
(HYDRAFACIAL) UYGULAMASI
B2CMD konsantre özel solüsyonlar ile yapılan bu
bakım yüz, boyun ve dekolte başta olmak üzere nemini ve elastikiyetini kaybetmiş, lekelenmiş, sivilcelenmiş, yapısı bozulmuş cilt
dokusuna güvenle uygulanan temizleme, yenileme, nemlendirme
ve antikoksidan korumanın yapıldığı kombine bir medikal bakım uygulamasıdır. Kullanılan yüksek içerikli medikal kozmetik solüsyonlar
sayesinde muhteşem sonuçlar sunar.
Uygulama Süresi: 30 Dakika
Ücret: ₺290,00
OXYBUTTON OXYBRIGHT LEKE AÇICI,
LIFTING ETKİLİ AKNE GİDERİCİ CO₂
KARBOKSİ TERAPİ BAKIM UYGULAMASI
Dünyanın son teknolojilerinden olan CO2(Karboksi Terapi) bakımından esinlenilerek geliştirilen bu bakım uygulamasında özel maske
ile oluşan milyonlarca mikro baloncuk CO2‘in cilt altına yedirilmesi
sonucunda saf oksijenin (Bohr Etkisi) bu bölgeye çekilmesi ile cildin
doğal yöntemlerle iyileştirilmesini sağlar. Cilde ciddi bir peeling etkisi vererek cildin ölü hücrelerden arınmasını sağlar. Aynı zamanda
cilde yoğun nem desteği verir. Ürün içerisinde bulunan güçlü etken
maddelerin cildin altına emilimini sağlar. Lekelerin tedavi edilmesine yardımcı olan bu bakım pigmentasyonu azaltır, cilt rengini eşitler
ve güneşten sonraki yan etkileri azaltır. Bakım sonrasında fark anında hissedilir.
Uygulama Süresi: 60 Dakika
Ücret: ₺150,00
OXYWRINKLE KIRIŞIKLIK VE AKNE GİDERİCİ
CO₂ KARBOKSİ TERAPİ BAKIM UYGULAMASI
Dünyanın son teknolojilerinden olan CO2 (Karboksi Terapi) bakımından esinlenilerek geliştirilen bu bakım uygulamasında özel maske ile oluşan milyonlarca mikro baloncuk CO2’in
cilt altına yedirilmesi sonucunda saf oksijenin (Bohr Etkisi) bu bölgeye çekilmesi ile cildin doğal yöntemlerle iyileştirilmesini sağlar. Cilde ciddi bir peeling etkisi vererek cildin ölü hücrelerden arınmasını
sağlar. Aynı zamanda cilde yoğun nem desteği verir. Ürün içerisinde
bulunan güçlü etken maddelerin cildin altına emilimini sağlar. Bu
bakım cildi sıkılaştırır, nemlendirir, kırışıklıkları azaltır ve cildi canlandırır. Ayrıca akne ve problemli cilt tedavisine uygundur. Bakım sonrasında fark anında hissedilir.
Uygulama Süresi: 60 Dakika
Ücret: ₺450,00

