Kosmeetik Aive

Näohooldus
Näopuhastus SOS mehaaniline kuni 18 a. noorukitele

27€

Hoolduse käigus aurutatakse, puhastatakse, kooritakse nahka ning teostatakse mehaaniline puhastus. Puhastuse järgselt
kantakse naha rahustamiseks ja põletike raviks spetsiaalsed hooldustooted.

Näopuhastus

32€

Tasakaalustab rasunäärmete tööd, aitab kaasa komedoonide kadumisele, puhastab ja rahustab nahka, 1 tund

Näopuhastus

37€

Näopuhastus mineraaliderikka maskiga, 1,5 tundi

Näopuhastus

39€

Näopuhastus ultraheliga

Nimue 35% GLÜKOOLHOOLDUS (glükoolhape) 1h

55€

Aktiivne nahka taasnoorendav hooldus. Hooldus on mõeldud keskkonna poolt kahjustatud, hüperpigmenteerunud ja
probleemsele nahatüübile (akne). Parandab naha tekstuuri ning suurendab aktiivsete koostisosade läbitungimist nahal ja
optimeerib naha tervislikku seisundit.

Nimue 15% BIOAKTIIVNE HOOLDUS 1h

49€

Hooldus on mõeldud ravima päikese poolt põhjustatud naha kahjustusi, keskkonna poolt kahjustatud ning pigmenteerunud
nahale. Hooldus parandab naha elastsust, tooni ja tekstuuri. Hooldust on soovitav läbida kuurina, 6-12 korda.

NimueMICRONEEDLING1-1.5h

90€

Hooldus taastab naha volüümi. Vähendab pooride suurust ja parandab naha tekstuuri. Pehmendab sügavaid kortsusid ja
parandab naha elastsust. Samuti parandab naha pindmisi arme. Microneedlingu hooldus stimuleerib efektiivselt kollageeni
tootmist. Kollageeni tootmine muudab naha tihkemaks ja pinguldab nahapinda, mis omakorda vähendab suuri poore.

Teraapilised Nimue hooldused
Niisutav, toniseeriv või sära andev hooldus kõikidele naha tüüpidele. Hooldus annab kohese tulemuse ja kohandatakse
vastavalt kliendi vajadustele.

38€

Sära ja toonust andvad
Näo ja kaela massaaž

31€

Mask valitakse lähtuvalt naha vajadusest.

Toniseeriv ja värskendav heaoluhooldus

37€

Meremineraalidega rikastatud hooldus näo värskendamiseks ja elustamiseks, 1 tund.

Nahka uuendav hooldus
Hoolduse käigus toimub naha keemiline koorimine ja uuendamine, mille tulemusel pleegitatakse pigmenti ja saavutatakse
ühtlane jume ning kaunis sära.

49€

Noorendavad
Taasnoorendav hooldus kollageeniga

45€

Kortsupõhja tõstev mask vannitab nahka, rikastab kollageeniga ja on suurepärase rahustava toimega. Väga kiirelt saavutatav
tulemus, mis on silmaga nähtav.

Pinguldav ja lõõgastav hooldus Defi-Lift

47€

Intensiivselt pinguldav ja lõõgastav hooldus. Vähendab kortse ja alandab turseid.

Vananemisvastane tõstev ja pinguldav Age Benefit
Vananemisvastane hooldus võitlemaks naha lõtvumise ja kortsude vastu. Teostatakse eksklusiivse „rätsepatööna“
sidumistehnika abil. Sobib vanusele alates 35+.

48€

Silmahooldus
Silmaümbrust siluv ja värskendav hooldus

26€

Sisaldab seerumit, massaaži ning puhta kollageeniga immutatuid silmapatju / maski, 30 min

Kaela- ja dekolteehooldus
Kaela pinguldav ja trimmiv hooldus

27€

Kasutatakse seerumit, teostatakse massaaži ning tehakse kollageeni- või hormomaski, 30 min

Näo ja kaela massaaž ilma maskita

21€

30 min

Kehahooldused
Selja puhastus +savipõhjaline mask

35€

Selja ja kaela massaaž 30 min

21€

Hooldus meestele
Värskendav niisutav ja vananemisvastane hooldus meestele.

31€

Nahahooldusi teostame nii Gatineau kui Nimue sarjadega.
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