
SEJAS PROCEDŪRAS 
 

Exspress mitrinošā sejas un dekoltē procedūra (40 min)                 26 eur 
(Sejas un dekoltē express procedūra ir efektīvs sejas kopšanas veids, kas ļauj saglabāt labu sejas 
ādu tiem, kas ir ļoti aizņemti darbos. Procedūras ilgums 40 min, kuras laikā varat iegūt koptu 
sejas ādu, atbilstoši sejas ādas tipam.) 
 

Sejas kopjoša un atjaunojoša procedūra (60 min)  35 eur 

(normālai, kombinētai un taukainai sejas ādai) 
 

Zelta sejas procedūra (90 min)                       38 eur 
(Izsmalcināta sejas procedūra ar augstvērtīgu zelta sejas masku, efektīvs līdzeklis novecošanās 
procesu aizkavēšanai, nostiprina, tonizē, mazina krunciņu veidošanos) 
 

Manuālā sejas dziļā tīrīšana  (80 min)                                        35 eur 
(sejas attīrīšana, pīlings, tonizēšana, poru atveršana, tīrīšana, nomierinoša poru savelkoša maska, 
krēms)  
 

Mitrinoša, reģenerējoša procedūra sausai un jūtīgai ādai (80 min)      35 eur 
(šī procedūra atsavaidzina un mitrina sausu, jūtīgu, nespodru ādu. Pasārgā ādu no mitruma zuduma. 
Atjauno ādu un tās mirdzumu uzreic pēc procedūras). 
 

Atjaunojoša liftinga sejas procedūra(sejai, kakla,dekoltē zonas)               35 
eur 
(atsvaidzinoša procedūra sausai un saspringtai ādai. Šī procedūra sniedz svaigumu nogurušai, pelēkai, 
stresa nomāktai ādai. Procedūra tūlētēji atjauno ādas mitrumu un mirdzumu.) 
 

Intensīva ANTI-AGE procedūra ar hialuronu      
 38 eur 
(sejai, kaklam un dekoltē zonai) (80 min)              
(Bagātīga sejas procedūra, kuras iedarbības rezultātā acīmredzami samazinās ādas novecošanās 
pazīmes. Procedūras gaitā seja āda dziļi atjaunojas, tiek mitrināta un tonizēta. Veicot procedūru kursa 
veidā izlīdzinās sīkās krunciņas, atjaunojas sejas ovāls, samazinās ādas novecošanās pazimes.) 
 

Matu augšanu stimulējoša- anti-stresa procedūra (30 min)          20 
eur 
(masāža+ darsonvāls) 
 

Uzacu korekcija / krāsošana                                       12 eur 
 

Vaksācija: 
 

Bikini maliņas – 15 eur, dziļais bikini  – 20 eur 
Kājas līdz celim – 10 eur, visā garumā – 15 eur 
Rokas līdz elkonim – 7 eur,  visā garumā – 10 eur 
Muguras vaksācija – 10 eur 
Augšlūpa – 5 eur, paduses –  7 eur   
 
Komplekts:  



kājas+bikini+ paduses – (-15%) – 35 eur 
Kājas + paduses (-15%) – 18 eur                         
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