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Dermalogica® - Den kdy se vaše ple
� Mezinárodní Dermální Institut s výzkumem a 
� Oceněna opakovaně prestižními cenami za své unikátní produkty
� Volba profesionálů a milovníků péče o ple
� Dermalogica se snaží o jediné, bez nesplnitelných slib

používat takový produkt, který přináší výsledky od prvního dne.
 

Krásná, zdravá pleť je v Lipovém Květu na prvním míst
Následující ošetření jsou vysoce profesionální a velice relaxa
nás. Položte hlavu na polštář, nechte se hý
jak vaše pleť rozkvétá zdravím a krásou ... 

Tři druhy ošetření pTři druhy ošetření pTři druhy ošetření pTři druhy ošetření pletiletiletileti    dermalogica:dermalogica:dermalogica:dermalogica:
Dermalogica Exclusive - profesionální o
hydrataci, výživu, pročištění, akné, pigmentaci, 
rozhodne Kosmetický Terapeut postup ošet
obličeje, krku a výstřihu. Každé ošetření obsahuje následující kroky
 

� Očištění očí a rtů  
� Dermalogica Double 

Clense System  
� Botanické extrakty 
� Analýza Pleti  

� Face Maping 
� Úprava obo
� Exfoliace
� Jemná e
� Aktivní séra

 

Dermalogica Intensive - stejné ošetření 
vpravení aktivních ingrediencí do hlubších vrstev p
Ozónizace - přístroj přemění kyslík O2 z ovzduší na ozón
 

Dermalogica Deluxe - stejné ošetření jako “Intensive” pro klienta 
masku, masáž šíje, ramen a roukou nebo chodidel dle p
 

Specializované Systémy - pro zralou/
extrémně citlivou pleť - UltraCalming™, aknózní ple
 

Spa Rituály Spa Rituály Spa Rituály Spa Rituály ----    Aphrodite Aphrodite Aphrodite Aphrodite pro ženy
 

Pro tento vyjímečný rituál používáme produkty exkluz
přírodními botanickými výtažky. Můžete si vybrat
 

 MLÁDÍ - Granátové jablíčko a vitamin E
 

Napřed se v soukromí převléknete do jednorázového spodního prádla, položíte se na pohodlné lehátko a 
Začneme přivítacím rituálem - očistou chodidel 
celého těla, napřed obličej systémem "Dermalogica Double Cleanse"
těla lehkou masáží cukrovým peelingem s botanickými extrakty
 

Osprchujete v naší koupelně a uložíte se zp
olejem ze semínek hroznového vína bohaté na omega
kombinace pro výživu, vláhu a detoxikaci.
Masážní technika je přizpůsobena potřebám 
 

Ošetření se provádí v akusticky ozvučené místnosti s tlumeným sv
znovuzrozená, vaše mysl uvolněná a vaše svalstvo zrelaxované 

 

Zářivý ÚsměvZářivý ÚsměvZářivý ÚsměvZářivý Úsměv
Profesionální bělení zub
Toužíte po bílých zubech ale peroxidové 
Unikátní gel bez peroxidu v
ozdravné účinky na dásn

ro více informací, nebo navštivte prosím naše 

Den kdy se vaše pleť změnila. Navždy.  
s výzkumem a produkcí v USA, New York.  

 prestižními cenami za své unikátní produkty a postupy. 
o pleť od běžného člověka až po známé osobnosti z

se snaží o jediné, bez nesplnitelných slibů, přináší nejzdravější pleť, jak je to jen možné.
ináší výsledky od prvního dne. 

ětu na prvním místě, na těsné druhé místo jsem obsadila relaxaci a odpo
ení jsou vysoce profesionální a velice relaxační nejen samotným provedením, ale 

, nechte se hýčkat a zapomeňte na všední starosti...načerpejte novou energii a 
zdravím a krásou ...  

Vlaďka Bontenbal,

dermalogica:dermalogica:dermalogica:dermalogica: 
profesionální ošetření šité na míru pro nejzdravější pleť. Ošet
akné, pigmentaci, proti vráskům a pod. Po provedení analýzy pleti 

rozhodne Kosmetický Terapeut postup ošetření a volbu patřičných preparátů pro nejlepší výsledky
ení obsahuje následující kroky: 

Face Maping  
Úprava obočí dle potřeby 
Exfoliace 
Jemná extrakce  
Aktivní séra 

� Relaxační masáž 
obličeje, krku a dekoltu 

� Maska 
� Masáž skalpu na sucho 
� Booster 

stejné ošetření jako “Exclusive” s přidáním účinků omlazující elektroterapie
h vrstev pokožky pro ještě lepší výsledky, Desincrustace

z ovzduší na ozón O3 a zahalí tak pleť do ozdravujícího, ochran

ření jako “Intensive” pro klienta toužícím po maximální
a roukou nebo chodidel dle přání. Ultimátní ošetření pro vaši pleť

zralou/stárnoucí pleť - AGE Smart®, pigmentové skvrny
aknózní pleť - MediBac Clearing®.    

pro ženy        ApolloApolloApolloApollo    pro muže 

rituál používáme produkty exkluzivní řady Dermalogica a Anglickou řadu 
žete si vybrat ze 3. směsí:  

a vitamin E     ENERGIE - Mandarinka a černý pepř     DETOX

do jednorázového spodního prádla, položíte se na pohodlné lehátko a 
istou chodidel osvěžujícími extrakty z Tea Tree a Zázvoru

"Dermalogica Double Cleanse", exfoliací a hydratač
eelingem s botanickými extrakty (vynecháme soukromé partie).

 a uložíte se zpět na lehátko a přikrejete se. Aplikujeme Kaeso blahodárné Shea Butter s 
olejem ze semínek hroznového vína bohaté na omega-6 mastné kyseliny a výtažky z rů
kombinace pro výživu, vláhu a detoxikaci. Pak provedeme masáž zadní strany končetin, chodidel, zad, šíje a krku. 

řebám klienta a je kombinací relaxační, švédské a akup

čené místnosti s tlumeným světlem pro maximální relaxaci. Vaše ple
ná a vaše svalstvo zrelaxované ..... Spa Rituál pro vaše tělo a du

Zářivý ÚsměvZářivý ÚsměvZářivý ÚsměvZářivý Úsměv     
ělení zubů bez peroxidu.  

Toužíte po bílých zubech ale peroxidové čištění vám způsobuje podrážd
Unikátní gel bez peroxidu v kombinaci s bělící lampou „Ionitech“ 

inky na dásně.  

Vančurova 45 | Klatovy 
Tel.  +420 731 906 601
email  kc.lipovykvet@gmail.com
www http://lipovykvet.wix.com/kosmeticke

e webové stránky. 

až po známé osobnosti z Hollywoodu.   
, jak je to jen možné. Je nádherné 

sné druhé místo jsem obsadila relaxaci a odpočinek. 
nejen samotným provedením, ale i celkovým pobytem u 

erpejte novou energii a pozorujte, 

Vlaďka Bontenbal,  Kosmetický Terapeut 

Ošetření se může zaměřit na 
Po provedení analýzy pleti „Face Mapping®“ 

 pro nejlepší výsledky. Ošetřujeme pleť 

 

 

� Oční péče 
� Hydratační péče 
� Ochrana proti slunci 
� Konzultace, recept, 

vzorečky

 omlazující elektroterapie: Iontoforéza - 
Desincrustace - hloubkové čištění a 

 do ozdravujícího, ochranného závoje.  

toužícím po maximální relaxaci, přidáme druhou 
ení pro vaši pleť a odpočinek pro vaši duši....  

pigmentové skvrny - ChromaWhite TRx®, 

řadu Kaeso vyznačující se svými 

DETOX - Brusinky a Marakuja 

do jednorázového spodního prádla, položíte se na pohodlné lehátko a přikrejete se. 
u. Následuje exfoliace (peeling) 

í a hydratační péčí, pak exfoliace celého 
(vynecháme soukromé partie).  

plikujeme Kaeso blahodárné Shea Butter s 
kyseliny a výtažky z růžovéhu grepefruitu - unikátní 

četin, chodidel, zad, šíje a krku. 
ní, švédské a akupresurní techniky. 

tlem pro maximální relaxaci. Vaše pleť bude jak 
lo a duši. 

sobuje podráždění dásní či zubů? 
„Ionitech“ zuby nejen zesvětlí, ale má i 
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