
KEZELÉSEINK 

KOZMETIKAI KEZELÉSEINK

Megtanulhatod exkluzív és professzionális technikáinkat, 
valamint elsajátíthatod a szépségápolási  tanácsainkat.

Mindezek segítségével otthon is biztos szakértelemmel 
végezheted el kényeztető bőrápolási rituáléinkat.

A kezelés kezdete előtt ajánlott 15 perccel hamarabb érkezni, 
hogy legyen idő a konzultációra.

INSTITUT ESTHEDERM 
ÖKOBIOLÓGIA 
AZ ESZTÉTIKA 

SZOLGÁLATÁBAN 

Az Institut Esthederm kozmetikai kezelései 
lehetőséget nyújtanak arra, hogy a mai fel-
gyorsult, rohanó világban megálljunk egy pil-
lanatra és kikapcsolódjunk.

A kezelések során felfedezheted a gyengéd 
érintés erejét és hatékonyságát, melynek 
segítségével megteremtheted a belső béké-
det és harmóniára lelhetsz a rohanó hét-
köznapokban.

Kezeléseink egyedülálló technikáit 
a bőrápolásban jártas szakértőkkel 

együttműködve hoztuk létre, hogy az 
eredmény minden bőrtípus számára 

egyformán hatékony legyen, a bőr 
fiatalságának hosszútávú megőrzése 

érdekében.

Csatlakozz hozzánk!     www.esthederm.hu
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Az INSTITUT ESTHEDERM egy ökobiológiára épülő márka, amely a NAOS filozófiájának középpontjában áll. 
Célja a bőr ökoszisztémájának tiszteletben tartása és egészségének hosszútávú megőrzése. www.naos.com/hu
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A KEZELÉS ELŐTT

SZÉPSÉGÁPOLÁSI KONZULTÁCIÓ
Egy kötetlen beszélgetéssel kezdünk, melynek során szeretnénk 
megismerni a bőrödet, bőrápolási rutinodat, és a kezeléssel 
kapcsolatos igényeidet.
Az Institut Esthederm kozmetikus, a bőrökoszisztéma szakértője 
fog konzultálni Veled, hogy bőröd megismerésével személyre 
szabott ápolást tudjon nyújtani számodra. 

SZEMÉLYRE SZABOTT KEZELÉS

A kozmetikus ismerteti a kezelésed lépéseit és azok hatásait.

A KEZELÉS KÖZBEN

KEZDÉSKOR: Helyezd magad kényelembe és lazíts
A kezelést megelőző nyugalmi pozícióban történő relaxáció lehetővé 
teszi, hogy maximális élményt nyújtson a hatékonyabb eredmény 
elérése  érdekében.  

A KEZELÉS ELSŐ SZAKASZA: A bőr előkészítése, a hatóanyagok 
célirányos bejuttatása érdekében
A kezelés egy hatékony, gyengéd mélytisztító rituáléval kezdődik, 
amely felfedi a bőr természetes állapotát. Ez a szakasz elenged-
hetetlen, mert lehetővé teszi, hogy pontos, szakmai diagnózist 
állítsunk fel. 

A KEZELÉS MÁSODIK SZAKASZA: Energizálás és relaxáció
Az akupresszúrás technikák és a celluláris víz segítségével 
ellazulnak az arcizmok, a relaxálás folyamata megkezdődik, az 
energiaáramlás kiegyensúlyozott lesz.

A KEZELÉS HARMADIK SZAKASZA: Kezelés
A kozmetikus speciális termékekkel és a bőrtípusnak megfelelő 
hatóanyagokkal nyújt mélyreható kezelést.

A KEZELÉST KÖVETŐEN 

AZ OTTHONI SZÉPSÉGÁPOLÁSI RUTINOD
A kozmetikus a diagnózis alapján egy személyre szabott otthoni 
bőrápolási rutint állít össze számodra.

ÜDVÖZLÜNK 
AZ INSTITUT ESTHEDERM 

VILÁGÁBAN

ARCKEZELÉSEK

IKONIKUS KEZELÉSEK  30 perc
Az Institut Esthederm emblematikus tisztítási módszere tiszteletben tartja 
a bőr ökoszisztémáját.

OSMOCLEAN – Gyengéd kezelés
Oxigénnel dúsított energizáló arckezelés a tiszta és ragyogó arcbőrért.

OSMOPEEL NEW SKIN – Bőrmegújító kezelés
Ez a gyengéd, hámlasztó kezelés simává és ragyogóvá varázsolja a bőrt.

CÉLZOTT KEZELÉS 1 óra
Egyedülálló szépségélmény, mely helyreállítja a bőr egyensúlyát.

INTENSIVE HYALURONIC – Hialuronsavas feltöltő kezelés
Kisimítja a ráncokat és intenzíven hidratálja a bőrt.

INTENSIVE MULTI-PEEL 1 óra 15 perc
 Személyre szabott, bőrmegújító kezelés 

Intenzív, személyre szabott, hámlasztó, bőrmegújító kezelés, mely 
tökéletes toleranciát biztosít. Célzott hatékonyság a fiatalos, ragyogó és 
sima bőrért. 

BŐRFIATALÍTÓ KEZELÉS   1 óra 30 perc
Fiatalító arckezelés, mely feltárja a női szépséget.

ESTHE-LIFT – Manuális arckontúr feszesítő kezelés
Egyedülálló, természetes, manuális technikával történő eljárás. 
Az arc kontúrjai és a megereszkedett vonások azonnal a helyükre 
rendeződnek.

Fizioterapeuták segítségével kifejlesztett mélyizom 
kötőszöveti masszázs, amely azonnal megemeli  a letapadt 
izmokat, rostokat.

BALANCE KEZELÉSEK  45 perc
Ez a kizárólag szépségszakértőink által végzett kezelés maximális 
relaxációt biztosít számodra. 
A kezelés során bőröd harmóniája helyreáll és idővel megfiatalodik.

BALANCE HYDRA – Hidratáló antioxidáns kezelés   
Azonnali látványos, a  fiatal arcbőrnek megfelelő hidratáltságot ered-
ményez. 

BALANCE SENSI – Kiegyensúlyozó kezelés érzékeny bőrre   
Nyugtatja az érzékeny bőrt és csökkenti a mikrogyulladás okozta örege- 
dési folyamatokat. 

BALANCE PURE – Mélytisztító balance kezelés   
Hatékonyan fejti ki hatását a bőrhibákon, a pattanásokon, mattítja a 
bőrt és összehúzza a pórusokat. A seborrheás arcbőr bőrfelszínét 
egységesítő kezelés.

HYDRA-DEFENSE  1 óra
Frissítő, hidratáló kezelés

A kezelés intenzíven hidratálja, méregteleníti és oxigénnel látja el a bőrt, 
hogy hosszú ideig megőrizze fiatalságát.
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