
APARĀTPROCEDŪRAS SEJAI ar Overline (Itālija) aparātu 
1. Ādas mitruma diagnostika (10min)                       bezmaksas 

2. Ultraskaņas pīlings (60min)                             38 eur 
(atbrīvo sejas ādu no atmirušajām šūnām, attīra un sašaurina poras.Āda kļūst gludāka, veselīgāka, un 
starojoša. Procedūra paredzēta visiem ādas tipiem). 

Cena procedūras kursam (6x) 180 eur 

3. Elektroporāciju (bezadatu mezoterapija) (60 min)                               50 eur 
(procedūru ar dziļo sejas ādas atjaunošana, mitrināšanu, barošana, efktīva krunciņu un grumbu 

izlīdzināšana). 

 Cena procedūras kursam (6x) 270 eur 

4. Ultraskaņa pīlings ar Radiofrekvences liftings (90min)               65 eur 
(sejas ādas attīrīšana no atmirušajām šūnām, papildinot procedūru ar sejas ādas atjaunošanu un liftingu, 

grumbu un krunciņu likvidēšana, sejas ovāla korekcija, ādas elastības atjaunošana) 

Cena procedūras kursam (6x) 340 eur 

5. Endodermālā sejas masāža (limfodrenāža) (40min)                26 eur 
(sejas ovāla atjaunošanas masāža,kas uzlabo ādas tonusu, likvidē dubltzodu, uzlabo ādas vispārējo stāvokli, 

novēršot grumbu un krunciņu veidšanos, uzlabojot asins un limfas cirkulāciju, novērš tūsku) 

Cena procedūras kursam (6x) 100 eur 

6. Dimantu mikrodermabrāzija (60min)                  45 eur 
(maiga epidermas virsējās kārtas daļiņu atdalīšan/attīrīšana. Rezultāts: tīrāka, gludāka, tvirtāka un veselīga 

āda.)                                  Cena procedūras kursam (6x) 225 eur 

7. Dimantu mikrodermabrāzija ar Elektroporāciju (bezadatu mezoterapija)(90min)   60 eur 

(maiga epidermas virsējās kārtas daļiņu atdalīšana/attīrīšana, papildinot procedūru ar dziļo sejas ādas 

mitirnāšanu, barošana, efktīva krunciņu un grumbu izlīdzināšana) 

Cena procedūras kursam (6x) 300 eur  

8. Dimantu mikrodermabrāzija ar Endodermālā masāža (limfodrenāža) (90min) 55 eur 

(maiga epidermas virsējās kārtas daļiņu atdalīšana/attīrīšana, papildinot prcedūru ar limfodrenāžu. Sejas 

ovāla atjaunošanas masāža,kas uzlabo ādas tonusu, likvidē dubltzodu, uzlabo ādas vispārējo stāvokli, 

novēršot grumbu un krunciņu veidšanos, uzlabojot asins un limfas cirkulāciju, novērš tūsku). 

Cena procedūras kursam (6x) 270 eur 

9. Radiofrekvences liftings (60min)        50 eur 

(sejas ādas atjaunošana un liftings, grumbu un krunciņu likvidēšana, sejas ovāla korekcija, ādas elastības 

atjaunošana).                  Cena procedūras kursam (6x) 250 eur 

10. Endodermālā masāža(limfodrenāža) ar Radiofrekvences liftings (90min)  65 eur 

(Sejas ovāla atjaunošanas masāža,kas uzlabo ādas tonusu, likvidē dubltzodu, uzlabo ādas vispārējo stāvokli, 

novēršot grumbu un krunciņu veidšanos, uzlabojot asins un limfas cirkulāciju, novērš tūsku.  

Cena procedūras kursam (6x) 325 eur 

11. Radiofrekvences liftings ar Elektroporāciju (bezadatu mezoterapija) (90min) 90 eur 

(sejas ādas atjaunošana un liftings, grumbu un krunciņu likvidēšana, sejas ovāla korekcija, ādas elastības 

atjaunošana, papildinot procedūru ar dziļo sejas ādas mitirnāšanu, barošana, efktīva krunciņu un grumbu 

izlīdzināšana).    Cena prcedūras kursam (6x) 480 eur 

12. Dimantu mikrodermabrāzija ar Radiofrekvences liftings (90min)  80 eur 

(maiga epidermas virsējās kārtas daļiņu atdalīšana/attīrīšana, papildinot procedūru ar sejas ādas atjaunošanu 

un liftings, grumbu un krunciņu likvidēšana, sejas ovāla korekcija, ādas elastības atjaunošana)     

                                 Cena procedūras kursam (6x) 395 eur   


