
КОЗМЕТИЧНИ ГРИЖИ ЗА ЛИЦЕ 

 

ХИГИЕНА НА ЛИЦЕТО 
 Цена Времетраене 

Класическо почистване на лице  
 Отстраняване на грим 

 Ултразвуков пилинг 

 Медена маска 

 Екстракция  

 Лечебна маска 

 Масаж по Жаке-Поспелов 

 Дарсонвализация 

 Финален продукт според нуждите на кожата и сезона 

 
 
 
 

78.00 лв. 

 
 
 
 

90 мин. 

Cosnobell почистване на лице 
 Почистващ масаж с измивна пяна и тоалетно мляко на лице, 

шия и деколте 

 Ексфолиращ масаж с ензимен пилинг на лице, шия и деколте 

 Хидратиращ компрес 

 Ултразвуков пилинг 

 Екстракция 

 Лечебна маска 

 Масаж по Жаке-Поспелов 

 Дарсонвализация 

 Подхранване със серум според нуждите на кожата 

 Финален продукт според сезона 

105.00 лв. 105 мин. 

Ултразвуково почистване на лице 
 Отстраняване на грим 

 Ултразвуков пилинг 

 Медена маска 

 Почистване чрез ултразвук 

 Лечебна маска 

 Масаж по Жаке-Поспелов 

 Дарсонвализация 

 Финален продукт според нуждите на кожата и сезона 

 
 
 
 

55.00 лв. 

 
 
 
 

50 мин. 

Почистване на лице с водородно дермабразио 
 Отрстраняване на грим 

 Ултразвуков пилинг 

 Медена маска 

 Екстракция  

 Водородно дермабразио 

 Лечебна маска 

 Масаж по Жаке-Поспелов 

 Дарсонвализация 

 Финален продукт според нуждите на кожата и сезона 

 
 
 
 
 

108.00 лв. 

 
 
 
 
 

120 мин. 

*Към всяко почистване на лице може да се добави серум и/или апарат по желание на клиента срещу 
заплащане (погледни секция 'Добавки') 
*Отстраняване на милиум 2,50 лв 
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ЕПИЛАЦИЯ НА ЛИЦЕ  
 Цена Времетраене 

Оформяне на вежди: 

 Първоначално оформяне с консултация 

 Поддръжка вежди 

 
23.00 лв 
18.00 лв 

 
40 мин. 
30 мин. 

Епилация горна устна 06.00 лв 05 мин. 

Епилация ноздри 02.00 лв 05 мин. 

Епилация долна устна 03.00 лв 05 мин. 

Епилация брадичка 04.00 лв 05 мин. 

Епилация бакенбарди 17.00 лв 15 мин. 

Епилация чело 05.00 лв 10 мин. 

Епилация уши 05.00 лв 05 мин. 

Електрическа пинсета 01.00 лв 01. мин 

Епилация цяло лице (без оформяне на вежди) 30.00 лв 30 мин. 

 

 

 

ХИДРАТАЦИЯ И АНТИ-ЕЙДЖ 
 Цена Времетраене 

Арт-терапия  50.00 лв 35 мин. 

Водородна терапия  65.00 лв. 40 мин. 

Кислородна мезотерапия 60.00 лв. 50 мин. 

Кислородна инжекционна мезотерапия 70.00 лв. 45 мин. 

Експресна кислородна мезотерапия 45.00 лв. 20 мин. 

Комбинирана кислородна мезотерапия 75.00 лв. 55 мин. 

Лифтинг чрез мускулни стимулации лице 60.00 лв. 30 мин. 

Лифтинг чрез мускулни стимулации лице + шия 78.00 лв. 35 мин. 

Лифтинг чрез мускулни стимулации лице + шия +деколте 90.00 лв. 45 мин. 

Хидролифтинг (лифтинг + хидратация) 65.00 лв. 50 мин. 

Експресна фотон терапия 45.00 лв. 25 мин. 

Класическа фотон терапия 65.00 лв 45 мин. 

Електропорация (лице) 70.00 лв. 35 мин. 

Електропорация (лице и шия) 90.00 лв. 50 мин. 

Електропорация (лице, шия и деколте) 120.00 
лв. 

60 мин. 

Терапия с UV лампа 12.00 лв. 10 мин. 
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ТЕРАПИИ С КИСЕЛИНИ 
 Цена Времетраене 

Гликолов (АНА) пилинг 90.00 лв. 20 мин. 

Пилинг -  Пет вида киселини 90.00 лв. 20 мин. 

Пилинг киселини (окоолочен контур) 80.00 лв. 20 мин. 

Апаратен пилинг с киселини (гликолова, салицилова, 
хиалуронова) 

105.00 лв. 40 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

МАСАЖНИ ТЕРАПИИ 

 Цена Времетраене 

Масаж на лице 35.00 лв. 25 мин. 

Масаж на лице и шия 40.00 лв. 30 мин. 

Масаж на лице, шия и деколте 50.00 лв. 40 мин. 

ДОБАВКИ КЪМ ТЕРАПИИ  
 Цена Времетраене 

Серум 

 Cosnobell 

 SynCare 

 
12.00 лв 
08.00 лв 

 
10 мин. 
10 мин. 

Ензимен пилинг  

 Cosnobell/SynCare 

 Glory 

 
12.00 лв 
8.00 лв 

 
10 мин. 
10 мин. 

Лист маска 

 TNT Dermacol 

 TNT Dermacol с Арт-терапия 

 
10.00 лв 
25.00 лв 

 
15 мин. 
15 мин. 

Art (според нуждите на кожата) 

 Витамин С 

 Хидратация 

 Лифтинг 

 Анти-бръчки 

 Блясък 

25.00 лв 15 мин. 

Масаж 5.00 лв 5 мин. 
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ПРОЦЕДУРИ С ПРОДУКТИ НА НЕМСКАТА ЛИНИЯ COSNOBELL 
 

      През 2009г. учени печелят Нобелова Награда за медицина. Разработват метод за борба срещу стареенето на 
клетката и процеса на скъсяване на краищата на хромозомите (теломери) е забавен. Така клетката старее по-бавно, 
бръчките видимо намаляват, както и процеса на появяване на нови. 

 Цена Времетраене 
Хидратираща терапия с Cosnobell (Клетъчен активатор) 

 Почистване с интензивна хидратираща пяна, с която се 
използват специални масажни техники за лимфно 
дрениране 

 Масаж с хидратиращ лосион, който подготвя кожата за 
по-дълбоко въвеждане на серумите и изравнява тена 
на кожата. Съдържа активно вещество срещу 
свободните радикали. 

 Ексфолиране с ензимен пилинг (нежно отстранява 
клетките в последен жизнен цикъл) 

 Тонизиране с тоник, съдържащ хиалуронова киселина 

 Въвеждане на хидратиращ серум 

 Финален крем според нуждите на кожата и сезона 

 
 
 
 
 
 

85.00 лв. 60 мин. 

Терапия при чувствителна кожа с Cosnobell 

 Почистване с продукт за овлажняване на кожата и 
изравняване на тена   
(използват се дрениращи капилярите техники) 

 Масаж с лосион за стабилизиране на фосфолипидната 
мантия на кожата 

 Тонизиране с тоник успокояващо и 
противовъзпалително действие 

 Нанасяне на серум, който успокоява кожата, регулира 
Ph-то чрез благотворното действие на алантоин, 
бодлив залист и есцин 

 Нанасяне на финален крем според нуждите на кожата и 
сезона 

 
 
 
 
 
 

80.00 лв 55 мин. 

Anti-Aging терапия с Cosnobell  

 Отстраняване на грим 

 Масаж с продукт с антаркцин и витамин С 

 Масаж с висококачествен концентрат (продукт на 
базата на откритията срещу стареене на клетката 
Elizabeth H. Blackbrun) 

 Пилинг – Нежен масаж с бадемово масло, хиалуронова 
киселина, витамин Е и вода от ледника на 
Hardangerjokul 

 Тонизиране с теломер протект с Антаркцин и Хиалурон 
и екстракрт от сладка папрат 

 Пластичен масаж със серум с Хиалуронова киселина, 
Танинова киселина, екстракт от просо, др. 

 Нанасяне на финален крем според нуждите на кожата и 
сезона 

 
 
 
 
 
 
 

120.00 лв. 78 мин. 
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Лифтинг терапия 

 Отстраняване на грим 

 Хидратиращ почистващ продукт от платинената серия 
на Cosnobell, като се използват специални техники с 
дрениращо действие 

 Пластичен масаж с концентрат на базата на откритията 
срещу стареене на клетката-теломери 

 Ексфолиране с ензимен пилинг, съдържащ 
Хиалуронова киселина и вит. Е 

 Тонизиране с Теломер протект и Антарктицин 

 Серум според нуждите на кожата 

 Моделиране на студено пресован колагенов лист, 
активиращ се с разтворител Teloplatin (включващ 
платинена матрица, Антарктицин и вода от ледника 
Hardengerjokul) 

 Нанасяне на финален продукт според сезона 

 
 
 
 
 
 
 

140.00 лв. 

 
 
 
 
 
 
 

90 мин. 

Платинена терапия  

 Отстраняване на грим 

 Масаж с продукт с платинена матрица (с Антаркцин и 
витамин С) 

 Масаж с висококачествен концентрат (продукт на 
базата на откритията срещу стареене на клетката 
Elizabeth H. Blackbrun) 

 Пилинг – Нежен масаж с бадемово масло, Хиалуронова 
киселина, витамин Е. и вода от ледника на 
Hardangerjokul 

 Тонизиране с теломер протект с Антаркцин и Хиалурон 
и екстракрт от сладка папрат 

 Пластичен масаж с клетъчен платинен серум 

 Нанасяне на финален крем с Платинени нишки 

 
 
 
 
 
 

140.00 лв 

 
 
 
 
 
 

90 мин. 
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ФОТОПОДМЛАДЯВАНЕ 
 Цена Времетраене 

Чело 50.00 лв.  20 мин.  

Чело и скули 70.00 лв. 35 мин. 

Т-зона 60.00 лв. 30 мин. 

Цяло лице 150.00 лв. 40 мин. 

Шия и деколте 150.00 лв. 40 мин. 

Лице, шия и деколте 260.00 лв. 55 мин. 

 

 (Е-LIGHT)  
 Цена Времетраене 

Терапия срещу капиляри 

 Чело 

 Скули 

 Т-зона 

 Т-зона + скули 

 Бузи 

 Брадичка 

 Цяло лице 

 
50.00 лв. 
60.00 лв. 
50.00 лв. 
70.00 лв. 
65.00 лв. 
30.00 лв. 

100.00 лв.  

 
20 мин. 
25 мин. 
20 мин. 
30 мин. 
25 мин. 
15 мин. 
40 мин.  

Лифтинг  75.00 лв. 30 мин. 

Анти-акне 60.00 лв. 30 мин. 

Пигментации 50.00 лв. 20 мин. 

 

 

 

 

ГРИМ 
 Цена Времетраене 

Индивидуална консултация 20.00 лв. 15 мин. 

Пробен грим 30.00 лв. 30 мин. 

Дневен грим 45.00 лв. 45 мин. 

Вечерен (официален) грим 85.00 лв. 60 мин. 

Сватбен грим 120.00 лв. 75 мин. 

Абитуриентски грим 120.00 лв. 75 мин. 

Лента изкуствени мигли 20.00 лв. 10 мин. 

Корекции тяло 20.00 лв. 10 мин. 
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ФРАКЦИОННА РАДИОЧЕСТОТА – ТЕРМАЖ 
 

 Не всяка радиочестотна апаратура е термаж. Известни са 3 вида електроди за въздействие: 

 Монополярен – позволява равномерно и дълбоко проникване на вълните 

 Биполярен – плитко въздействие 
 Униполярен – загрява 

 Активира се имунната система вследствие на загряването и довежда до изработване на нов колаген. Стимулира 
дълбоките слоеве на дермата. 
Препоръчва се при сивкав тен, отпусната кожа, мимически бръчки, проза (паднал клепач), стрии в начална фаза. 
ЛИЦЕ Цена при  

промоция 
Цена Времетраене 

Цяло лице 60.00 лв. 100.00 лв. 45 мин. 

Цяло лице + шия 75.00 лв. 120.00 лв. 55 мин. 

Цяло лице + шия + деколте 90.00 лв. 150.00 лв. 70 мин. 

Зона бузи 50.00 лв. 90.00 лв. 30 мин. 

Зона двойна брадичка 35.00 лв. 60.00 лв. 20 мин. 

Зона чело 45.00 лв. 70.00 лв. 25 мин. 

Зона околоочен контур 45.00 лв. 70.00 лв. 30 мин. 

Зона околоустен контур 30.00 лв. 45.00 лв. 20 мин. 

Зона околоочен контур + околоустен контур 55.00 лв. 90.00 лв. 40 мин. 

RF (РАДИОЧЕСТОТЕН) ЛИФТИНГ 
 

      Радиочестотен лифтинг с нехирургичен метод постига подобряване структурата на кожата. 
Терапиите се извършват със съвременна апаратура и различни накрайници, както за лице, така и за оформяне на 
тяло. 
       Генерираната температура стимулира колагеновите влакна, които поддържат стегната кожата, както за овала на 
лице, така и за оформяне на тяло. Радиочестотата активира фибробластите за произвеждане на нов колаген. В 
резултат на това въздействие кожата придобива плътност, реконструира се овала, фините линийки (бръчки) се 
изглаждат. Кожата е по-жизнена, стегната и видимо подмладена. 
      Чрез радиофреквенцията можем да се реконструира и тялото. Генерираната висока температура подпомага 
отстраняването на целулит и подобрява формите на тялото. Стимулира колагена и благодарение на това стяга 
кожата. Топлината предизвиква локално повишаване на метаболизма, която подобрява циркулацията на кръвта и 
лимфния ток. В следствие на това се стопява фиброзната съединителна тъкан и кожата става по гладка. 

ЛИЦЕ Цена при  
промоция 

Цена Времетраене 

Зона околоочен контур 40.00 лв. 80.00 лв. 30 мин. 

Зона околоустен контур 30.00 лв. 60.00 лв. 20 мин. 

Зона околоустен контур + назолабиални бръчки 40.00 лв. 80.00 лв. 25 мин. 

Зона бузи 60.00 лв. 120.00 лв. 30 мин. 

Зона чело 45.00 лв. 90.00 лв. 25 мин. 

Зона двойна брадичка 40.00 лв. 80.00 лв. 20 мин. 

Зона двойна брадичка + мандибула 50.00 лв. 100.00 лв. 30 мин. 

Зона лице 90.00 лв. 180.00 лв. 45 мин. 

Зона шия 50.00 лв. 100.00 лв. 20 мин. 

Зона деколте 60 лв. 120 лв. 20 мин. 

Зона лице + шия 125.00 лв. 250.00 лв. 55 мин. 

Зона лице + шия + деколте 140 лв. 280 лв. 70 мин. 
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VITAL INJECTOR 2 

  Иновативна технология с: 
- 0% загуба на продукт, 
- без хематоми,  
- 5 пъти по-бърза и безболезнена терапия,  
- 500 убождания в рамките на само 15 мин.  
 
Терапиите се извършват от обучен медицински персонал.  

Количеството продукт се определя при консултацията предварително. 
РЕВИТАЛИЗИРАНЕ, ПОДЛМЛАДЯВАНЕ С JUVEDERM 

Цена Времетраене 

2 Кубика 250.00 лв. 45 мин. 

3 Кубика 300.00 лв. 45 мин. 

4 Кубика 330.00 лв. 45 мин. 

ТРЕТИРАНЕ НА БЕЛЕЗИ  

2 Кубика 180.00 лв. 45 мин. 

ПРЕМАХВАНЕ НА ПИГМЕНТАЦИИ  

2 Кубика 220.00 лв. 45 мин. 

ПРОЦЕДУРИ С НЕОМРЕЖНА И ОМРЕЖНА ХИАЛУРОНОВА 
КИСЕЛИНА 

 
Цената е за 1 мл. + поставяне 

Работим изключително с френските продукти HYALURONICA, за други марки – запитване и консултация 
Цена Времетраене 

HYALURONICA MESOLIFT 250.00 лв. 50 мин. 

HYALURONICA 1 390.00 лв. 50 мин. 

HYALURONICA 2 390.00 лв. 50 мин. 
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ПЛАПЕН ДУАЛ (PLAPEN DUAL) 
 

 Иновативна терапия, използваща плазма за третиране на различни кожни несъвършенства. 

 
 Цени при 

промоция 
(30 %) 

Цени при 
промоция 

(40%) 
ЦЕНА ВРЕМЕТРАЕНЕ 

Високочестотна терапия 

Самостоятелна процедура 60 лв. 20 мин. 
В комбинация с друга процедура 
(пример: почистване на лице) 

36 лв. 10 мин. 

Джет терапия 

Самостоятелна процедура 84 лв. 25 мин. 
В комбинация с друга процедура 
(пример: почистване на лице) 
Зонирана терапия:чело/брадичка 

60 лв. 
 

36 лв. 

10 мин. 

Фракционен лифтинг  

Чело 147 лв. 126 лв. 210 лв. 20 мин. 

Околоочен контур 147 лв. 126 лв. 210 лв. 20 мин. 

Чело + околоочен контур 235 лв. 202 лв. 336 лв. 35 мин. 

Бузи 235 лв. 202 лв. 336 лв. 40 мин. 

Цял овал 353 лв. 303 лв. 504 лв. 60 мин. 

Шия 235 лв. 202 лв. 336 лв. 35 мин. 

Деколте 353 лв. 303 лв. 504 лв. 45 мин. 

Ръце до китка 147 лв. 126 лв. 210 лв. 30 мин 

Иглен плазмолифт (безоперативна блефаропластика) 

Околоочен контур 252 лв. 216 лв. 360 лв. 60 мин. 

Плазмена терапия за отстраняване на придатъци  

Цена за точка 
* Над пет точки цената подлежи на 
отстъпка 

25 лв. 
 

15 мин. 
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КОЗМЕТИЧНИ ГРИЖИ ЗА ТЯЛО 

 

 

 

 

 

 

 

КОЗМЕТИЧНИ ГРИЖИ ЗА ТЯЛО 
 Цена Времетраене 

Почистване на гръб – половин (до торакален дял) 75.00 лв 55 мин. 

Почистване на гръб – цял (до лумбален дял) 88.00 лв 90 мин. 

Почистване на ръце (мишнична част) 75.00 лв 60 мин. 

Ултразвук (цената не включва продукти)  15.00 лв 10 мин. 

Електростимулации  (в карта за 10 процедури – по 28 лв) 
   Апаратът е подходящ и за мъже, и за жени 
Програми: 
- При жени с по-мъжка конструкция 
- Слаби и отпуснати бедра 
- Горни крайници и неоформен ханш 
- Целулит и напълняване 
- Лимфодренаж 
- Оформяне на прасци и глезени 
- “Бурено шкембе” при мъже 
- Стягане на отпусната коремна стена при мъже, при жени.   
- Прибиране на коремна стена след бременност ( не по-рано от 
третия месец след раждане) 
 

40.00 лв. 
 

30 мин. 
 

Парафинови ръчички с масаж 35.00 лв 25 мин. 

Парафинови апликации ръце 20.00 лв 15 мин. 

Парафинови ботушки с масаж 45.00 лв 40 мин. 

Парафинови апликации стъпала 25.00 лв 25 мин. 

Цялостна грижа за ръце + до предмишнична зона 45.00 лв 45 мин. 

Зонотерапия на стъпала 40.00 лв 30 мин. 

Зонотерапия на ръце 35.00 лв 25 мин. 

Липолазер (в карта за 10 процедури – по 30 лв.) 28.00 лв 
45.00 лв 

30 мин. 
60 мин. 
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ЕПИЛАЦИЯ НА ТЯЛО 
 Жени Времетраене Мъже Времетраене 

Цяло тяло 75.00 лв. 75 мин. 90 лв. 90 мин. 

Цели крака 40.00 лв 50 мин. 50.00 лв. 55 мин. 

Подбедрици  25.00 лв 20 мин. - 25 мин. 

Бедра  30.00 лв 30 мин. 35.00 лв. 35 мин. 

Цели ръце  25.00 лв 15 мин. 30.00 лв. 25 мин. 

Предмишници  18.00 лв 10 мин. 25.00 лв. 15 мин. 

Подмишници  15.00 лв 10 мин. 20.00 лв. 15 мин. 

Цял интим 30.00 лв 30 мин. - - 

Бикини зона 13.00 лв 20 мин. - - 

Анална зона 12.00 лв 10 мин. - - 

Корем  18.00 лв 10 мин. 25.00 лв. 20 мин. 

Линеарна зона на корем 13.00 лв 5 мин. - - 

Кръст  15.00 лв 15 мин. 20.00 лв. 25 мин. 

Гърди  10.00 лв 10 мин. 15.00 лв. 25 мин. 

При две комбинирани зони – отстъпка от 20% 
При три или повече зони – отстъпка от 30% 

МАСАЖИ ТЯЛО 
 Цена Времетраене 

Класически масаж 78.00 лв. 60 мин. 

Тонизиращ масаж 78.00 лв. 60 мин. 

Релаксиращ масаж 78.00 лв. 60 мин. 

Лечебен масаж 84.00 лв. 60 мин. 

Масажна яка 36.00 лв. 25 мин. 

Масаж на гръб 54.00 лв. 30 мин. 

Масаж на ръце 30.00 лв 20 мин. 

Дрениращ масаж на долни крайници 50.00 лв. 40 мин. 

Дрениращ масаж на горни и долни крайници 60.00 лв. 50 мин. 

Антицелулитен масаж 70.00 лв. 45 мин. 

Вакуумно-ролков масаж на гръб 50.00 лв 20 мин 

* Масаж цяло тяло не включва окосмената част на главата. При желание може да се добави 
срещу допълнително заплащане. 
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RF (РАДИОЧЕСТОТЕН) ЛИФТИНГ + КАВИТАЦИЯ 
 

      Радиочестотен лифтинг с нехирургичен метод постига подобряване структурата на кожата. 
Терапиите се извършват със съвременна апаратура и различни накрайници, както за лице, така и за оформяне на 
тяло. 
       Генерираната температура стимулира колагеновите влакна, които поддържат стегната кожата, както за овала на 
лице, така и за оформяне на тяло. Чрез радиофреквенцията може да се реконструира и тялото. Генерираната висока 
температура подпомага отстраняването на целулит и подобрява формите на тялото. Стимулира колагена и 
благодарение на това стяга кожата. Топлината предизвиква локално повишаване на метаболизма, което подобрява 
циркулацията на кръвта и лимфния ток. Вследствие на това се отстранява фиброзната съединителна тъкан и кожата 
става по-гладка. 
 
    Кавитация - природен метод, чрез който под влиянието на ниско-честотен ултразвук се генерират микрокапсули 
в междуклетъчното пространство на мастната тъкан, под формата на мехурчета. Микрокапсулите в следствие на 
налягането увеличават размера си и се получава „експлозия“. Кавитацията втечнява мазнините и те се изхвърлят от 
организма по естествен път. 

 Цена при  
промоция 

Цена Времетраене 

ТЯЛО    

Зона предмишници 90.00 лв. 180.00 лв. 20 мин. 

Зона бюст 85.00 лв. 170.00 лв. 20 мин. 

Зона корем (не включва талия) 90.00 лв. 180.00 лв. 20 мин. 

Зона талия 80.00 лв. 160.00 лв. 20 мин. 

Зона корем + талия 125.00 лв. 250.00 лв. 30 мин. 

Зона вътрешна горна част бедра 90.00 лв. 180.00 лв. 20 мин. 

Зона вътрешна част бедра (не включва коляно) 100.00 лв. 200.00 лв. 30 мин. 

Зона предна част бедра 130.00 лв. 260.00 лв. 20 мин. 

 

 

 

 

 



13 
 

 

 

М-WAVE 
 

   Shockwave therapy (ударновълнова терапия) е модерен неинвазивен метод, използващ нискочестотни ударни 
вълни. Основно използван в ортопедията, за лечение на мекотъканни заболявания, сега навлиза в козметиката, 
доказано повлияващ целулита. 

 

ЛИЦЕ 
Процедура 

1 брой 

В комбинация с 
друга процедура 

(45%) 
Терапия 

Предни бедра 70.00 лв. 38,50лв 6пр.-378лв. (10%) 
8пр.-448лв. (20%) 

10пр.-490лв. (30%) 

Задни бедра 70.00 лв. 38,50 лв. 6пр. - 378лв. (10%) 
8пр. - 448лв. (20%) 

10пр. - 490лв. (30%) 

Брич 55.00 лв. 30,20 лв. 6пр. - 297лв. (10%) 
8пр. - 352лв. (20%) 

10пр. - 495лв. (30%) 

Цели бедра 90.00 лв. 49,50 лв. 6пр. - 486лв. (10%) 
8пр. - 576лв. (20%) 

10пр. - 630лв. (30%) 

Седалище  65.00 лв. 35,75 лв. 6пр. - 351лв. (10%) 
8пр. - 416лв. (20%) 

10пр. - 455лв. (30%) 

Цели бедра + седалище 120.00 лв. 66,00 лв. 6пр. - 648лв. (10%) 
8пр. - 768лв. (20%) 

10пр. - 1080лв. (30%) 

Друга област (стави) 50.00 лв. 27,50 лв. 6пр. - 270лв. (10%) 
8пр. - 320лв. (20%) 

10пр. - 350лв. (30%) 

Профилактика при ставни проблеми 70.00 лв. 31,50 лв. 6пр. - 378лв. (10%) 
8пр. - 448лв. (20%) 

10пр. - 490лв. (30%) 

Профилкатика при болкови 
синдроми 

90.00 лв. 40,50 лв. 6пр. – 486лв. (10%) 
8пр. - 576лв. (20%) 

10пр. - 630лв. (30%) 

*Процедурите,за които се отнася намалението,са: 
- масаж 
- антицелулитен масаж 
- липолазер 
- RF + кавитация 
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ЛАЗЕРНА ЕПИЛАЦИЯ С MULTIPILUS 
 

     Multipilus (multi-много и pilus-косъм) е вече реалност. В тази удобна, лека и голяма на площ глава се 
помещават 3те златни стандарта при лазера (ND YAG, Diode и Alexandrite) и работят в синергизъм. Досега 
можеше да се работи в една дълбочина ь всеки един лазер, а ограничението от фототип и тен беше опасност. 
Това вече е минало, лазерът дава дълготраен ефект и се справя с всякакъв тип косми. 

ЗОНА Цени при 
промоция 

40% 
ЖЕНИ 

Цени при 
промоция 

40% 
МЪЖЕ 

Лице 43 лв. 72 лв. - - 

Горна устна или Брадичка 18 лв. 30 лв. - - 

Горна устна + брадичка 25 лв. 42 лв. - - 

Долна устна 9 лв. 12 лв. 10 лв. 14 лв. 

Междувеждие 7 лв. 12 лв. 7 лв. 12 лв. 

Уши 30 лв. 50 лв. 30 лв. 50 лв. 

Врат 21 лв. 36 лв. 29 лв. 48 лв. 

Подмишници 21 лв. 36 лв. 29 лв. 48 лв. 

Ръце 90 лв. 150 лв. 108 лв. 180 лв. 

½ Ръце 54 лв. 90 лв. 68 лв. 114 лв. 

Гърди 14 лв. 24 лв. 86 лв. 144 лв. 

Ареоли 19 лв. 32 лв. - - 

Гръб - - 180 лв. 300 лв. 

Кръст 43 лв. 72 лв. 58 лв. 96 лв. 

Корем 47 лв. 78 лв. 90 лв. 150 лв. 

Слип 54 лв. 90 лв. 72 лв. 120 лв. 

Бразилски бикини 68 лв. 114 лв. 101 лв. 168 лв. 

Седалище 50 лв. 84 лв. 68 лв. 114 лв. 

Анус 32 лв. 54 лв. 43 лв. 72 лв. 

Крака 252 лв. 420 лв. 324 лв. 540 лв. 

½ Крака – горна част 137 лв. 228 лв. 173 лв. 288 лв. 

½ Крака – долна част + коляно 122 лв. 204 лв. 187 лв. 312 лв. 

½ Крака – долна част 108 лв. 180 лв. 166 лв. 276 лв. 

Бакенбарди 16 лв. 26 лв. 29 лв. 48 лв. 


