
Dr.  Belter 
Na jwyższej  jakości  n iemieckie  kosmetyki  
profesjonalne dostępne w gabinetach  
kosmetycznych i  SPA w Polsce i  na  całym świecie .

Aventurin RELAX   60 min / 200 zł

Zabieg nawilżający z masażem pałeczkami awenturynowymi.  
Polecany dla każdego rodzaju skóry, w szczególności suchej i odwodnionej. 

Vivacell Deluxe Lift  60 min / 200 zł

Zabieg regeneracyjny na bazie komórek macierzystych dla skóry  
dojrzałej, wymagającej regeneracji. Wzmacnia strukturę skóry,  
dogłębnie nawilżając ją i wygładzając.

Phyto-Sensation  60 min / 190 zł

Zabieg intensywnie regeneracyjny na bazie fitohormonów  
z masażem pędzelkowym. Dla skóry wymagającej regeneracji -  
zniszczonej działaniem promieni słonecznych. Fitohormony zapewniają  
odpowiednie nawilżenie skóry, opóźniają proces starzenia się skóry,  
przyśpieszają regenerację komórek naskórka.

Couperosis Classic   60 min / 190 zł

Zabieg specjalistyczny dla skóry naczyniowej wzbogacony o masaż Sobye  
i drenaż limfatyczny. Kuracja dla bardzo wrażliwej skóry. Wspomaga usuwanie 
toksyn, poprawia przepływ limfy, działa przeciw zapalnie oraz antybakteryjnie.

Cryomoist Man   60 min / 170 zł

Zabieg odświeżająco-oczyszczający dla skóry męskiej.

INTRACEUTICALS 
Zabieg Intraceuticals  to przebój  w kosmetologi i 
zwany zabiegiem gwiazd.  Korzysta ją  z  niego m. in . 
Madonna ,  Eva Longoria ,  Jennifer Lopez ,  Naomi 
Campbell ,  Kate  Perry,  Fergie  i  Just in  Timberlake . 
Zabieg bazuje  na technologi i  h iperbarycznego 
tlenu.  Wykorzystując infuzję ,  wprowadzane są 
w skórę skoncentrowane składniki  aktywne. 
Zabieg odpowiedni  dla kobiet ,  mężczyzn  
a  nawet skór onkologicznych.

Clarity Sensitive - oczyszczanie - kojenie - przywrócenie równowagi 
90 min / 500 zł

Przeznaczona dla skóry podatnej na skazy, nadmierny łojotok, powiększone ujścia 
gruczołów łojowych. Innowacyjne składniki doskonale kontrolują produkcję sebum, 
głęboko nawadniają oraz pomagają redukować zaczerwienienia.  
Wycisza stany zapalne. 

Rejuvenate nawadnianie - regeneracja - lifting    90 min / 500 zł

Rejuvenate radykalnie poprawia wygląd skóry i jej komfort. Dostarczając 
 wielowagowy kwas hialuronowy, kompleks przeciwutleniaczy i witamin zwiększa 

nawodnienie skóry, pomaga w neutralizowaniu wolnych rodników  
i w ochronie skóry. Nadaje młodszy, bardziej napięty, jędrny i elastyczny wygląd.

Opulence rozjaśnienie - równowaga - wygładzenie    90 min / 500 zł

Linia o bardzo bogatej recepturze. Odmładza i rozwiązuje problem  
przebarwień. Poprawia nawodnienie, wygładza cienkie linie i zmarszczki.  

Napina i liftinguje. Zwalcza nierównomierną pigmentację  
i plamy starcze. Przywraca zdrowy i jednolity koloryt.

SELVERT THERMAL 
Szwa jcarska perfekcja i  doskonałość  

w dermo -kosmetykach Selvert  Thermal .  
W poszukiwaniu skutecznych i  bezpiecznych  

składników twórcy marki  wykorzystują  
bogactwo z iemi  i  przyrody.  Torfy,  błota  

i  borowiny często są  składnikami  kosmetyków 
pielęgnacyjnych Selverta .  W produktach marki  

n ie  brak też  wyników na jnowszych osiągnięć  
medycyny i  farmakologi i ,  b iologi i  i  technologi i . 

Retinol    60 min / 330 zł

Intensywny program anty-starzeniowy. Sformułowany  
z kompleksowym i zaawansowanym systemem kapsułkowania  

czystego retinolu, przeznaczonego do zwalczania  
widocznych oznak wieku. Redukujący zmarszczki i cienkie linie. 

Pure Vitamin C    60 min / 420 zł

To linia bazująca na najbardziej znanym składniku o właściwościach  
antyoksydacyjnych - wit. C. Niezwykle stabilna forma fosforanu askorbylu  

magnezowego nie jest tak podatna na działanie tlenu, promieniowania i zmian  
temperatur, dzięki czemu zachowuje swoje właściwości dłużej niż inne rodzaje witaminy C. 

Aquafresh   60 min / 420 zł

Kosmetyczny, najbardziej Inteligentny System Nawadniający. To fenomenalne  
nawadnianie z oryginalnymi formułami i najnowocześniejszymi składnikami,  

które kompleksowo działają na skórę: od jej powierzchni po najgłębsze warstwy. Pomaga 
skórze odzyskać optymalne nawilżenie i funkcje barierowe.

Regeneration Absolue   60 min / 390 zł

To niezwykła, luksusowa linia bazująca na wyciągu z wydzieliny ślimaka.  
Produkty tej linii zapewniają skórze głębokie nawilżenie oraz gładkość.  

Regenerujące właściwości wydzieliny ślimaka pozwalają skórze  
odzyskać młody wygląd oraz zmniejszają zmiany takie jak zmarszczki i blizny.

Cell vitae   60 min / 600 zł

Unikalna, przeciwstarzeniowa koncepcja pielęgnacji skóry. Głównym składnikiem zabiegu są 
komórki macierzyste z różanecznika alpejskiego, które chronią skórę przed utratą wody.  

W połączeniu ze składnikami aktywnymi działają dotleniająco, kojąco i antyoksydacyjnie. 

ZABIEGI  NA TWARZ


