uroda
zabiegi gwiazd
IWONA
KWIECIEŃ

Krem liftingujący
pod oczy
Dr. Belter, 118 zł

Po problemie!

W formule liftingującego
kremu pod oczy Dr. Belter
znajduje się emulsja DLS®, która
niweluje opuchliznę i obrzęki,
oraz Eyesteryl® skutecznie
redukujący cienie. Jeden
kosmetyk i wszystkie problemy
okolic oczu rozwiązane!

BTL Emsella
w czasie
jednego
zabiegu
wywołuje
ponad
11 tysięcy
skurczy
mięśni!

Kobiece wsparcie

Dla kobiet, które zmagają się z nietrzymaniem moczu, świetnym rozwiązaniem są
zabiegi na krześle BTL Emsella. Urządzenie
wykonuje intensywny trening mięśni dna
miednicy i przywraca ich prawidłowe
funkcjonowanie. Zbiegi można zrobić
np. we wrocławskim Centrum Zdrowia
Mama i Ja (www.centrummamaija.pl).
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ZAZWYCZAJ lasery

używane do epilacji
dobrze radzą sobie
z ciemnym owłosieniem,
ale z jasnym bywa
różnie. Diolaze Inmode,
dzięki zastosowanej
w nim technologii, jako
jedyny łączy fale różnej
długości – odpowiednie do włosów we
wszystkich kolorach
oraz położonych
w skórze i głębiej, i płycej. Dlatego wyjątkowo
dobrze sprawdza się
w usuwaniu jasnych,
delikatnych włosów.

Pięć lat mniej!

Dwufazowe serum ujędrniająco-liftingujące Dermalogica to
prawdziwa gwiazda wśród
dermokosmetyków! Odmładza
wygląd skóry aż o 5 lat, rozjaśnia
ją, a po 4 tygodniach kuracji spłyca widoczne zmarszczki. To zasługa peptydów biomimetycznych
i roślinnych skoncentrowanych
składników aktywnych.

Phyto-Nature Firming Serum
Dermalogica, 675 zł

Zabieg epilacji
laserem Inmode
jest bezbolesny.

Ciało
na gładko

Piękna i zdrowa

Holistyczne podejście do medycyny
estetycznej, w którym ważna jest
poprawa kondycji i ciała, i umysłu,
to zasada stosowana w Ce-Ce
Beauty Clinic od dawna. Właścicielka kliniki Dorota Duda mówi:
– Kosmetolog czy fizjoterapeuta często jako pierwsi
są w stanie wychwycić
niekorzystne zmiany
w organizmie, dlatego
Dorota Duda
właścicielka
stworzyliśmy naszym
Ce Ce Beauty
Clinic w Warszawie
pacjentkom możliwość
(salon.cece.pl)
pogłębionej diagnostyki
na miejscu – wyjaśnia
nasza ekspertka.

WARTO WI EDZI EĆ

Zbadaj się!
W CE-CE BEAUTY CLINIC
MOŻNA KOMPLEKSOWO
ZADBAĆ O URODĘ I ZDROWIE:
DZIĘKI WSPÓŁPRACY
ZE ZNANYM LABORATORIUM

klinika otworzyła punkt
pobrań. Na podstawie
wyników z krwi diagnozowane są np. przyczyny
problemów z otyłością,
wypadaniem włosów czy
niewłaściwą kondycją skóry.
W CE-CE BEAUTY CLINIC

można także skorzystać
z konsultacji fizjoterapeuty,
endokrynologa oraz
dermatologa.
NA TEMATYCZNYCH SPOTKANIACH z ekspertami pacjentki

kliniki dowiadują się więcej
o zdrowym stylu życia.
PARTY. ŻYCIE GWIAZD
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