
                      ALISSA BEAUTE 

ZNAČKA   ALISSA BEAUTÉ   ZAHRNUJE PŘÍRODNÍ 
DERMOKOSMETIKU,VYTVOŘENOU LABORATOŘEMI 
V  ITÁLII ,ZALOŽENOU  NA NEJNOVĚJŠÍCH VĚDECKÝCH 
A TECHNICKÝCH VÝZKUMECH. 

VIZE  ZNAČKY ALISSA BEAUTÉ JE JASNÁ: KOSMETICKÉ  ŘADY 
BEZ BĚŽNÝCH  ALERGENŮ, ALE VYSOCE ZAMĚŘENÉ  NA AKTIVNÍ 
PŘÍSADY Z ČISTÉ PŘÍRODY SPOLEČNĚ S ÚČINNÝMI LÁTKAMI, 
VYTVOŘENÝMI ŠPIČKOVÝMI TECHNOLOGIEMI A  NAVRŽENÝMI 
POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ SEKTOR. 

 
             NABÍDKA OŠET ŘENÍ PLETI 
 
 HYDRA O2 INTENSE 
-kyslíková receptura,která detoxikuje,hydratuje,zlepšuje                   750,- 
 -metabolismus buněk a pevnost 
 

VITALITY 
-směs silných antioxidantů,která obnovuje mladistvost 

 -pleti,posiluje buňky,dodává energii pleti,stimuluje kolagen              750,- 
 
DNA REVITALIZACE 
-celkové omlazení pleti,zjemňuje kontury obličeje a krku 

-idealní pro ženy nad 40 let,které touží si zachovat pleť                    750,- 
-navzdory hormonálním změnám 
 

ENERGY LIFE 
-efektivní ošetření,která poskytuje nezbytné vitamíny, 

-minerály a proteiny,celkově zpevňuje a vyhlazuje                            750,- 
Hlavní aktivní látky:ženšen ,zanthoxylum,tamarind. 
 

LIFT AGE 
-neinvazivní FACE LIFT 
Zlepšuje revitalizační proces uvnitř pleti,vyhlazuje povrch  

pleti a vypíná vrásky                                                                          780,- 
SYN®-AKE 
je syntetická forma hadího jedu a nahrazuje účinek 
peptidu, který je známý jako Waglerin 1. Syn-ake 
je špičková anti-aging přísada, která byla vyvinuta 
jako alternativa k botoxovým injekcím. 



AHA WHITENING 
-řešení pigmentových skvrn,postupný ústup a prevence další  

tvorby                                                                                                         750,- 
-pomáhá zjemnit jizvy po akné a zmírnit hloubku vrásek 
-omlazení pleti a rozjasnění 
 

ARGAN REJUVENACE 

-omlazení arganovým zlatem,elixír pro unavenou,dehydratovanou,         750,- 
suchou pleť se ztrátou vitality 

 
THALASSO 
-koncentrace minerálních solí,vitamínů a stopových prvků podporuje      750,- 
hlubokou detoxikaci a obnovu pleti 
 

DERMA SENSITIVE 
-úleva pro citlivou a kuperozní pleť 

-posílení a zpevnění křehkých kapilár,snižuje zarudnutí                          750,- 
-posílení cévních stěn 
 

PURE SKIN 

-napomáhá dostat akné pod kontrolu,reguluje maz a stahuje                  750,- 
pory,vyrovnává PH pleti, protizánětlivý účinek 
 
Každé oštření obsahuje: 
-odlíčení 
-peeling 
-masáž (u ošetření Pure Skin podle stavu pleti) 
-hloubkové čištění poru ultrazvukovou špachtlí,mechanicky 
-sérum 
-maska 
-formování obočí 
-závěrečný krém 
 
Pro intenzitu ošetření se může přidat oční maska nebo silná alginátová maska 
Cena se navyšuje o 100,- až 200,- 
 
Typ ošetření určuje kosmetička podle stavu a typu pleti a domluvě s klientem.                         
DOPLŇUJÍCÍ SLUŽBY: 

-barvení obočí                 50,-                                                                                                                              

-barvení řas                     60,-                                                                                                                                      

-formování obočí            50,-                                                                                                                      



Depilace:                                                                                                                                                           

-horní ret                         60,-                                                                                                                            

-tváře                               60,-                                                                                                                                          

-lýtka                              150,-                                                                                                                          

-stehna                           180,-                                                                                                                                        

- ruce                              120,-                                                                                                                           

 
 

 
 

DRA ONTENSE 
REVITALIZAČNÍ SÍLA KYSLÍKU 


