SI

1

MASAŽE
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Klasična ročna masaža
50 min – 300 kn
Delna masaža
30 min – 180 kn
Masaža glave, obraza
in vratu
25 min – 180 kn

Masaža z vročimi
kamni
60 min – 360 kn

Maderoterapija
30 min – 180 kn
60 min – 300 kn

Intuitivna masaža
60 min – 360 kn
Raindrop masaža
50 min – 360 kn

Refleksna masaža
stopal
25 min – 200 kn

Sproščujoča masaža
60 min – 360 kn
Športna masaža
50 min – 360 kn
Medicinska masaža
60 min – 300 kn

Masaža telesa s kraljevimi
bambusovimi palicami
75 min – 420 kn

Masaža telesa z
nebeškimi kroglicami
75 min – 420 kn

Masaža telesa z lesenim
eksotičnim kamenjem
75 min – 420 kn

Masaža telesa s
kokosovimi skodelicami
75 min – 420 kn

Tretma z
ultrazvokom/
compexom v fizikalni
medicini
10 min – 70 kn
15 min – 100 kn
Limfna drenaža
30 min – 180 kn
50 min – 300 kn
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NEGO OBRAZA
Z UPORABO
REVOLUCIONARNE
TEHNOLOGIJE
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Mehansko čiščenje z
vapozonom
Klasičen tretma za obraz, globinsko čiščenje in vlaženje, odvisno
od tipa kože, se priporoča za mlajšo kožo, nagnjeno k aknam.
cena tretmaja

– 350 kn

Hyaluron – mini lifting
brez igel
Ekstremno vlaženje globljih slojev kože. Deluje na osnovi patentirane 100-% naravne hialuronske kisline, ki navdušuje z
izjemno močjo vlaženja. Pomaga preprečiti izgubo vlage prek
epidermisa, v dermisu pa deluje kot rezervoar, s čimer poveča
volumen kože in kožo vidno učvrsti.
cena tretmaja

– 440 kn

cena tretmaja z aparaturno
terapijo po izbiri

Pure oxygen – Intenzivna
revitalizacija z močjo čistega
kisika
Znatno poveča oskrbo kože s kisikom in hkrati spodbuja njeno razstrupljanje, s čimer poveča možnost optimalnega delovanja kožnih celic. Koža je po 3 tretmajih rožnata, prožna,
spočita in vidno pomlajena. Blagodejno vpliva tudi na kožo z
razširjenimi kapilarami.
cena tretmaja

– 480 kn

cena tretmaja z aparaturno
terapijo po izbiri

– 600 kn

– 560 kn

Peel re-new
Celovita obnova kože na podlagi AHA in BHA kislin. Omogoča večslojni piling in posledično intenzivira proces obnove celic kože ter deluje z vsestranskim učinkom RE-NEW:
zmanjša znake hiperpigmentacij, brazgotine, nastale kot
posledica aken, težave mastne, nečiste kože in izrazitost
gub ter kožo učvrsti.
cena tretmaja

– 390 kn

cena tretmaja s priporočenimi

5 tretmaji – 1850 kn
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Energetska nega s hladnim
učinkom
Pure gold
Luksuzna nega s 24-karatnim zlatom. Zagotavlja kraljevo doživetje, po katerem bo kožo vidno pomlajenega videza krasil
dih jemajoč sijaj. Zlato v kombinaciji s sojinimi izoflavoni in luksuznim toplim obkladkom iz čebeljega voska znatno izboljša
tonus kože, močno zmanjša izražene gube in krepko upočasni
nastanek novih. Privilegij za kožo, ki si želi in zasluži več.

– luksuzna nega obraza, vratu,
dekolteja – 75 min – 680 kn
cena tretmaja – luksuzna nega obraza, vratu,
dekolteja in rok – 75 min – 850 kn
cena tretmaja

Lifting express nega – za hiter
in viden pomlajevalni učinek
Posebni izdelki za lifting povečajo volumen kože, znatno izboljšajo tonus kože ter zmanjšajo linije in gube na povsem naraven način.
cena tretmaja
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(60 min) – 360 kn

Vir nove energije za utrujeno kožo, izpostavljeno stresu. Spodbuja mikrocirkulacijo kože, zagotavlja vlago in oživlja vse njene
naravne funkcije. Rezultat: sveža in bolj zdrava koža!
cena tretmaja

(60 min) – 400 kn

Terapija s kisikom
Virtualna mezoterapija, mezoterapija brez igel ali mezoporacija je sodobna neinvazivna, klinično preizkušena in varna metoda za nego obraza in telesa. S pomočjo mezoporacije se s
sondo vnesejo aktivne in visokomolekularne sestavine v globlje
sloje kože, pri čemer metoda v celoti odpravi potrebo po uporabi igle. Uporablja se za pomlajevanje in vlaženje kože, odstranjevanje in zmanjševanje gub, mezobotoks, tj. doseganje
blagega učinka botoks tretmaja (brez strupov), zategovanje
kože in lifting, zmanjševanje in odstranjevanje hiperpigmentacij, pordelosti, razširjenih kapilar ter melazme in proti plešavosti
pri moških in ženskah. Zahvaljujoč revolucionarnemu sistemu
dovajanja molekularnega kisika spodbuja nastanek novih,
zdravih kožnih celic in krepi vse naravne funkcije obstoječih. S
spodbujanjem limfnega pretoka zmanjšuje oteklost.
cena tretmaja

– 350 kn

cena tretmaja s posebnimi izdelki
pure oxygen

– 520 kn

Ultrazvočno čiščenje obraza
Diamantna
mikrodermoabrazija
Mikrodermoabrazija je postopek, s katerim se nežno odstrani
površinski sloj kože in ki zagotavlja varno odstranjevanje odmrlih slojev kože, kar pospeši obnovo celic in poveča sintezo
kolagena v globljih slojih kože. Znatno zmanjšuje izrazitost
gub, brazgotin, razširjenih por in pigmentacijskih sprememb.
Koža je po tretmaju obnovljena, osvežena in zglajena. Postopek se prilagodi vsem nepopolnostim in tipom kože posameznikov. Ne priporoča se osebam, ki imajo bolezni kože (npr.
herpes), vnetja ali rozaceo ali pa so sladkorni bolniki.
Tretma se izvaja v kombinaciji s posebno masko in masažo.
cena tretmaja

– 650 kn

Lifting obraza z radiofrekvenco
Primeren je za vse tipe kože. Terapija z radiofrekvenco, kapacitativno globinsko segrevanje, je neinvaziven tretma, ki se izvaja na osnovi radiofrekvence, ki učinkovito deluje na napetost
kože na obrazu, zmanjša gube in osveži videz. Radiofrekvenca
s pomočjo sonde segreje kožo na površini in v globokem sloju,
s čimer spremeni strukturo kolagena. Kontrolirano segrevanje
vlaken kolagena v globljem sloju kože do določene temperature privede do reakcije telesa, ki pospešeno spodbuja procese
obnove tkiva, zaradi česar je tkivo bolj sveže in sijoče. Tretma
je primeren za vse tipe kože.
Želeni rezultati – vidno bolj napeta koža z zglajenimi gubami
– so vidni takoj po tretmaju.
cena tretmaja

(15 min) – 500 kn

Uporablja se za profesionalni piling in globinsko čiščenje
obraza. Ultrazvočno čiščenje obraza je neagresivna metoda
globinskega čiščenja oziroma odstranjevanja vseh nečistoč na
obrazu. Z ultrazvočno lopatico se odprejo pore, globinsko očistijo pore in ogrci, odstrani sloj odmrlih celic s površine kože in
še pospeši oskrba celic s kisikom. Rezultat je vidno čista, napeta
in osvežena koža, boljša prekrvavljenost in navlažena koža, ki
ni pordela ali razdražena. Tretma je primeren za vsak tip kože,
posebej pa se priporoča osebam z občutljivo kožo (npr. akne,
kuperoza, hiperpigmentacija) in kot tretma proti znakom staranja. Ta tretma čiščenja obraza je prav tako zelo učinkovit v
kombinaciji s klasičnim tretmajem, ki deluje kot zaključna faza,
saj pospeši absorpcijo aktivnih in hranljivih sestavin za nego
kože ter kožo pomiri.
cena tretmaja

– 150 kn

High Intensity Focused
Ultrasound (HIFU)
Tretma najnovejše tehnologije estetskih tretmajev, ki uporablja
fokusirano ultrazvočno energijo visoke intenzivnosti, za tretiranje ohlapne kože na obrazu, vratu in dekolteju. HIFU deluje
na srednji sloj kože, ki kožo zagotavlja čvrstost, in na mišično
ovojnico, in sicer z usmerjanjem visokofokusiranega ultrazvoka v tkivo. Gre za naravni tretma pomlajevanja in zategovanja
kože, ki uporablja lastno moč kože za regeneracijo in proizvodnjo kolagena po tem, ko izzove kontrolirane poškodbe v
globljih slojih kože. Ena od metod, usmerjenih na odpravljanje
mastnega tkiva na podbradku in zategovanje kože na vratu in
dekolteju brez operativnega posega.

cjena tretmana z diamantno
mikrodermoabrazijo

– 700 kn

cena tretmaja

(15 min) – 500 kn
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TRETMA JI ZA TELO
(NEGA TELESA)
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Spa piling telesa
Sol iz Mrtvega morja odlušči odmrle kožne celice, eterična
olja rožmarina, mete, sivke in smreke pa spodbudijo njeno
razstrupljanje. Koža bo bolj gladka, svilnato mehka in nahranjena z minerali.

– 30 min
cena tretmaja – 180 kn
trajanje tretmaja

White choco
Nega s čokoladno masko za sladke užitke brez slabe vesti.
Bogato nahrani kožo, poveča njeno zaščito pred staranjem
in izjemno poveča njeno mehkobo. Z vonjem po čokoladi in
osvežilni meti hkrati razvaja čute in zagotavlja nepozabno
izkušnjo nege.
cena tretmaja

– 390 kn

Kleopatrin ritual pomlajevanja
Negovalno uživanje z dišečo sinergijo matičnega mlečka in karitejevega masla, ki privede do popolnega ravnovesja. Razkošno nego proti staranju začnemo s pilingom, nadaljujemo z nanosom obnovitvene maske in zaključi s sproščujočo masažo.
cena tretmaja

– 480 kn

Učvrstitvena nega z izvlečkom
grozdja Wine Therapy
Za znatno bolj napeto in prožnejšo kožo. Vključuje nanos peeloff maske, ki spodbuja celično obnovo, izboljša strukturo vezivnega tkiva in deluje antioksidativno. Posebej primerna za kožo
z zmanjšanim tonusom.

cena tretmaja (celo telo)

– 450 kn
cena tretmaja (delno) – 250 kn

BioLight White
Lotion Spray

novo!

Inovativen tretma za obraz in telo s profesionalnim losjonom,
ki poenoti tonus kože in se s posebnim razpršilcem nanese na
kožo na obrazu in telesu. Zahvaljujoč bogati kombinaciji sestavin (Activawhite in vitamin E) so rezultati vidni že med samim
potekom tretmaja. S tem tretmajem neposredno vplivamo na
nepravilnosti na koži (akne, pordelost, rozacea, pigmentacija) in povečamo gladkost, napetost in sijaj kože. Tretma je
zelo hranljiv, zdravilen in učinkovit pri vseh problematičnih tipih
kože, uporablja pa se lahko tudi kot odlična osnova za kakovostno in dolgotrajno podlago polti pred sončenjem ali nanosom izdelka za samoporjavitev Spray Tan.
obraz in dekolte

noge in zadnjica

100 kn

150 kn

roke in trup

150 kn

Spray Tan Beauty
Espresso

novo!

Porjavelost brez sonca ali solarija? Spray tan. Lepotna in
anti-ageing nega kože za naraven porjavel videz. Zdravi in
vlaži kožo brez zapiranja por. Rezultat je viden že med nego,
učinek pa se okrepi v naslednjih 2-4 urah. Naravni bronasti
pigment sestavni je del vsakega losjona in ne vsebuje sestavin
ki bi lahko bile škodljive za vašo kožo, zato je primeren za
nosečnice in doječe matere. Naravna zagorela in bronasta
barva kože v samo 20 minutah, ki traja 6-8 dni. Po tem obdobju se zagorelost zlahka odstrani, ne da bi na oblačilih pustila
kakršne koli sledi.
obraz in dekolte

noge in zadnjica

100 kn

150 kn

roke in trup

150 kn
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SALVIA CENTER
ZA HUJŠANJE
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Razstrupljevanje telesa
Peel-off drenažna maska – spodbuja limfni pretok in tako intenzivira izločanje preostale vode in strupov iz kožnega tkiva.
Koži povrne naravno svežino in prožnost ter jo vidno učvrsti.

– 430 kn
– 670 kn
cena tretmaja delno – 250 kn
cena tretmaja celega telesa

cena tretmaja celega telesa z masažo

Termoaromaterapija
Intenzivna razstrupljevalna nega s 100-% naravnimi eteričnimi
olji, ki okrepi imunski sistem in se uspešno bori proti celulitu. V
kombinaciji z masažo spodbuja prekrvavitev, pospeši izločanje odpadnih snovi iz telesa in aktivira lipolizo.

BODY
WRAPPING
TELESA

– 400 kn
cena tretmaja brez masaže – 200 kn
cena tretmaja z masažo

Maska z algami in morskim
muljem
Zakladnica zelo dragocenih hranljivih snovi z vsestranskim
lepotnim učinkom! Kožo oskrbi z minerali, vitamini in beljakovinami ter jo bogato navlaži. Tako okrepi strukturo in izboljša
tonus ter zmanjša celulit.
cena tretmaja

– 400 kn

Body wrapping toplo – hladni
Topel z intenzivnim drenažnim učinkom; hladen z intenzivnim
lipolitičnim učinkom. Ena od redkih anticelulitnih metod, s katero hkrati oblikujemo telo in pri kateri rezultate merimo v centimetrih! Z ovijanjem telesa v posebno folijo z izbranimi izdelki
Afrodita Professional zmanjšamo nastanek celulita, strije in obseg telesa ter učvrstimo kožo.
cena tretmaja

– 280 kn

cena tretmaja s koncentratom cekropia lipolit

– lokalno – 350 kn

Lipo – detox tretma
Inovacija na področju obvladovanja celulita s klinično dokazano učinkovitostjo! Spodbuja mikrocirkulacijo kože in pretok
limfe ter aktivira lipolizo. Zmanjša kopičenje maščob in odpadnih snovi ter vidno zgladi kožo.
cena tretmaja

– 450 kn
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PREOBLIKOVANJE
TELESA Z UPORABO
REVOLUCIONARNE
TEHNOLOGIJE
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HI-EMT aparat Tesla
Z uporabo tehnologije HI-EMT (High Energy Focused Electromagnetic Wave) se izvaja ekstremni trening, ki spodbuja
ustvarjanje novih proteinov in verig mišičnih vlaken za povečanje mišične mase, gostote in volumna. Mišično tkivo je med
tretmajem izpostavljeno supra maksimalnim kontrakcijam, ki se
jim mora prilagoditi, kar povzroči izgradnjo mišic ter zategovanje, toniranje in izgorevanje maščob, zato lahko rečemo, da
ima tretma dvojni učinek – zmanjšanje maščob in simultano izgradnjo mišičevja.
Učinkovit je tudi pri najtrdovratnejših maščobnih oblogah. Aparat je primeren za vse, ki bi radi zmanjšali količino maščobe in
povečali mišice ali spremenili obliko svojega telesa. Za tiste, ki
ne telovadijo radi, in za ženske po porodu. Naprava je neinvazivna, varna in neboleča, ne vključuje sevanja in stranskih
učinkov – to pomeni, da lahko hujšate, medtem ko ležite. Pomaga vam napeti mišice in izgubiti kilograme, ne povzroča
nelagodja in ne predpostavlja okrevanja po tretmaju. V mišice prodre do 8 mm ter spodbuja stalno napenjanje in krčenje
mišic, kar poglobi rast miofibrilov in ustvari nove kolagenske
verige mišičnih vlaken.
cena tretmaja

– 300 kn

Beauty Expert 4 v 1
(limfna drenaža, IR terapija,
elektrostimulacija, magnetna terapija)
Beauty expert je naprava za oblikovanje telesa in zmanjšanja
prekomerne telesne teže. Tehnologije, kot so elektrostimulacija,
infrardeča terapija, limfna drenaža, preso terapija in magnetna terapija, so združene v eni napravi. Specializiran tretma,
ki nežno zagotavlja podporo limfnemu sistemu pri ohranjanju
telesnega ravnovesja tekočine, krvnega pretoka in raznih imunoloških mehanizmov. Ciljno spodbuja pretok limfe, da pospeši proces izločanja strupov, maščob in nepotrebne tekočine
iz organizma. Estetske indikacije tega tretmaja so zmanjšanje
obsega in oteklosti nog, razbijanje in razgradnja celulita ter
pomoč pri zategovanju in učvrstitvi kože. Funkcije aparata so
zmanjšanje telesne teže, oblikovanje telesa, odstranjevanje
maščobnih oblog, limfna drenaža in odstranjevanje strupov.
Pospešuje izločanje tekočine iz telesa, blagodejno vpliva na
celotno telo in organizem, pospešuje krvni pretok in preprečuje
nastanek vnetih ven.
cena tretmaja

30 min – 150 kn
60 min – 280 kn
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NEGA
ROK IN STOPAL
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Estetska manikira
cena tretmaja – 150 kn

Medicinska pedikura
cena tretmaja – 250 kn

Trajni lak z manikiro
cena tretmaja – 180 kn

Pedikura s trajnim
lakom
cena tretmaja – 210 kn

Trajni lak,
odstranjevanje
cena tretmaja – 40 kn
Klasična pedikura
cena tretmaja – 200 kn

Tretma kurjega očesa
in vraslega nohta
cena tretmaja – 90 kn

Kraljevska manikira
Celovit pristop k negi rok, ki poleg oblikovanja nohtov vključuje
tudi piling in parafinski topel obkladek.
Po kraljevem tretmaju, ki kožo na rokah bogato nahrani, pomladi in zaščiti, bodo roke mehke in gladke.
cena tretmaja

– 230 kn

Kraljevska pedikura
Negovalno uživanje, med katerim sproščamo noge v aromatični kopeli, izvajamo piling in povsem neboleče odstranimo trdo,
poroženelo kožo.
Nato oblikujemo nohte, stopala pa negujemo s posebnim balzamom. Tretma zaključimo s parafinskim toplim obkladkom, ki
dodatno zmehča kožo na stopalih in jo naredi svilnato mehko.
cena tretmaja

– 290 kn

Depilacije
Depilacija obraza – 40 kn
Depilacija celih nog – 180 kn
Delna depilacija – 100 kn
Depilacija bikini predela – 50 kn
Depilacija rok – 80 kn
Depilacija pazduh – 50 kn
Depilacija hrbta - 100 kn

Oblikovanje obrvi
Oblikovanje obrvi – 50 kn
Oblikovanje, korekcija obrvi z nitjo – 70 kn

Podaljševanje trepalnic
Celoten set podaljšanih trepalnic (prvič) – 760 kn
Obnova 100,00 kn – 760,00 kn

Permanentni make up
Ta postopek je še posebej priporočljiv za osebe s tankimi in
svetlimi obrvmi ali neizrazitim obrisom ustnic ter za prikrivanje
brazgotin in drugih težav s kožo. Pigmentacija obrvi ali ustnic
jih vizualno poveča in naredi bolj simetrične. Vse cene vključujejo testiranje na alergije (300 HRK).

W – BROWS
1.800 kn – 2.200 kn
POWDER BROWS
1.700 kn
EYELINER
1.300 kn – 1.600 kn
USTNICE
2.300 kn

BLEŠČILO ZA USTNICE
Oblikovanje in barvanje
ustnic brez vidnega
prehoda
3.000 kn
POVEČANJE USTNIC
Z BARVO
3.400 kn

ilirijabiograd.com

