CENÍK

INSTITUTU MARY COHR
PLATNÝ OD 1. 1. 2018
PÉČE O OBLIČEJ
PROFESIONÁLNÍ KŮRY MARY COHR
BEAUTE AROMATIC
60 min
1 300,·p
 řírodní péče s esenciálními oleji a maskou s výtažky z 5-ti
rostlin
BEAUTE LIFTING
90 min
1 650,· k yselina hyaluronová vyhladí povrchové vrásky, masážní krém
s pro - colagenem regeneruje, alginátová maska s minerály
zakončí liftingový efekt
DERMOPEELING
75 min
1 800,· hloubková obnova jasu, zářivosti, hladkosti a mladosti pleti
· kyselina phytová s nízkým ph1 a dermostimuliny pro regeneraci
· chladivá kryoelastická maska
AGE REPAIR
75 min
1 800,· revoluční nové ošetření s okamžitým výsledkem
· k yselina hyaluronová, vitamín C, elixír buněčného mládí,
kolagen
· redukuje všechny viditelné známky stárnutí

KOMBINOVANÁ OŠETŘENÍ PŘÍSTROJ
A PROFI KÚRA
CATIO AROMA VITAL
120 min
1 850,· přístrojová péče s jemnou relaxační aroma masáží a maskou
CATIO BEAUTE LIFT
120 min
·p
 řístrojová péče s manuálním ošetřením s kyselinou
hyaluronovou a prokolagenem

2 200,-

OŠETŘENÍ OČNÍHO OKOLÍ
EYE REPAIR
60 min
1 100,·o
 kamžitě působí proti vráskám, kruhům a otokům očního okolí
·3
 kroky-ionizační sérum, mikromasáž ocního okolí,
maska-obklad
· z ahrnuje také peeling a masku na celý obličej
· lze také přidat do ostatních péčí za zvýhodněnou cenu 600,-

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY
PŘÍSTROJOVÁ OŠETŘENÍ CATIO –
PATENT MARY COHR
CATIO VITAL
90 min
1 600,· k omplexní péče zahnující thermo masku pro hloubkové čištění,
ionizaci pleti s příslušným sérem, masáž aroma olejem a masku
·p
 odle potřeb pleti může být čistící, hydratační, výživná,
rozjasnující
CATIO VITAL - DVOJÍ MLÁDÍ
90 min
1 750,· využívá ionizační sérum a masku pro hloubkovou regeneraci s
patentovaným “elixírem buněčného života”

FORMOVÁNÍ OBOČÍ
samostatně podle náročnosti		
v péči zdarma

100,- – 200,-

BARVENÍ OBOČÍ		

100,-

BARVENÍ ŘAS		

120,-

LÍČENÍ PO OŠETŘENÍ		

150,-

LÍČENÍ SLAVNOSTNÍ		

600,-

CATIO VITAL - CLEAN
90 min
1 400,· ošetření speciálně pro problémovou , nečistou , mladou pleť
· s větším důrazem na hloubkové čištění, bez masáže

DEPILACE

CATIO LIFT
90 min
1 800,· svalová simulace - obličejová gymnastika pro vypnutí pleti
zevnitř
· z novuobnovení pevných kontur obličeje, vyhlazení
mimických vrásek
· zahrnuje také masáž aroma olejem a masku

CELÉ NOHY		

750,-

BIKINI – (NE BRAZILSKÁ)		

300,-

CELÉ PAŽE		

350,-

CATIO VITAL LIFT
120 min
2 150,· kombinace obou přístrojových technik pro maximální efekt

HORNÍ RET		

LÝTKA		350,-

PODPAŽÍ		250,100,-

BRADA		100,-

CENÍK

INSTITUTU MARY COHR
PLATNÝ OD 1. 1. 2018
PÉČE O TĚLO
SPA AROMATIC TĚLOVÉ PÉČE
PEELINGOVÉ
30 min
900,· krystalky

třtinového cukru v oleji zbaví pokožku celého těla
vrchní vrstvičky odumřelých buněk a zanechá ji omlazenou
a zářivou, na závěr hydratace tělovým mlékem
RELAXAČNÍ PÉČE
90 min
1 750,· papájový

peeling, zábal z bamuckého másla a lotosu,
a nakonec relaxační masáž aroma olejem
ZEŠTÍHLUJÍCÍ PÉČE
90 min
1 750,· papájový

peeling, energizující a zeštíhlující masáž aroma olejem,
zábal s papájou a ananasem pro redukci celulitidy
a zpevnění

INSTITUT MARY COHR, TRUHLÁŘSKÁ 18, PRAHA
pracovní doba pondělí až pátek 9 -20 hodin, sobota po domluvě, po předchozí objednávce
recepce: 602 100 218, 211 221 821 kosmetička: 777 890 655
www.institutmarycohr.cz
1. NÁVŠTĚVA SLEVA 20%, KAŽDÁ 10. NÁVŠTĚVA SLEVA 50%

