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ROYX PRO 
Pasta cukrowa do depilacji

Depilacja pastą cukrową była przeprowadzana już dwa 
tysiące lat temu na Bliskim Wschodzie. Do produkcji pasty 
cukrowej wykorzystuje się wyłącznie naturalne składniki, 

takie jak cukier, sok z cytryny i wyciągi roślinne.  
Depilacja cukrowa polega na usunięciu włosa wraz z cebulką 

tylko za pomocą masy cukrowej bez użycia dodatkowych 
materiałów. Masę nakładamy pod włos i zrywamy z włosem, 

żeby nie zaburzać jego wzrostu. Włosy po depilacji rosną 
delikatniejsze, cieńsze, a gładka skóra na wydepilowanym 

miejscu utrzymuje się przez kilka kolejnych tygodni. 
Dodatkowo produkt bardzo higieniczny.

WARTO WIEDZIEĆ: Depilacja pastą cukrową jest idealną  
metodą dla alergików i dla osób z wrażliwą i delikatna skórą. 

www.happy-beauty.pl
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YASUMI
MAMUSHI  

alternatywa dla 
iniekcji toksyną 

botulinową
Zestaw preparatów do pielęgna-
cji domowej na bazie argireliny 

– kosmetologicznego odpo-
wiednika toksyny botulinowej.
Argirelina o neuropeptyd, który 
spektakularnie zmniejsza inten-
sywność napięcia mięśni i tym 

samym minimalizuje zmarszczki 
mimiczne i dynamiczne na twa-
rzy. Jej zastosowanie pozwala 

osiągnąć efekt podobny  
do iniekcji z toksyny botulinowej, 
jednak w sposób bezinwazyjny.

Zabieg i kosmetyki YASUMI 
MAMUSHI przeznaczone są dla 

wszystkicj, którzy chcą złagodzić 
zmarszczki mimiczne, a boją się 
lub nie chcą rozpoczynać zabie-

gów na bazie toksyny botulinowej. 

Zabieg: gabinety.yasumi.pl
Kosmetyki:  sklep.yasumi.pl

DOTTORE
kuracja intensywnie 
rewitalizująca skórę

Retino booster to dwufazowy 
zabieg z linii studio.peel, przy-

wracający skórze stan równowagi. 
Receptura produktu oparta jest na 
połączeniu kwasu xymeninowego 
z wysoce skoncentrowaną maską 
retinolową (5%). Zabieg retino jest 

odpowiedzią dla osób, które z jednej 
strony potrzebują relaksu, a z drugiej 
oczekują widocznych i szybkich efek-
tów. Po zabiegu możemy się spodzie-
wać poprawy ogólnego stanu skóry. 

Zmarszczki staną się płytsze  
i mniej widoczne, a koloryt będzie 

bardziej jednolity. Zauważalna reduk-
cja niedoskonałości na skórze.

Podczas zabiegu 
aplikowane są 

maska oraz dwa 
rodzaje serum

Zawarta w serum 
wąkrotka azjatycka 

wzmacnia włókna 
kolagenowe opóźniając 
procesy starzenia się.

ENVIRON SALON & SPA   
LIFTING BEZ SKALPELA

to terapia łącząca działanie kwasów AHA, peptydów oraz kwasu  
hialuronowego. Zabieg polega na aplikacji maski Revival na czas  

20 minut, po której zmyciu za pomocą ultradźwięków wprowadzamy 
serum: Hydrating HA oraz Frown. Maska Revival pozwala na uzyska-
nie gładszej, odżywionej i pełnej blasku skóry. Serum Hydrating HA 

nawilża oraz wygładza okolicę oczu, a dzięki neuropeptydom zawar-
tym w serum Focus Frown rozluźniamy mięśnie mimiczne –  

zapobiegając powstawaniu zmarszczek. 
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