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 Az  ESTHER Kozmet ika  s ikere  a  s zakmai 

f e lkészü l t ségen ,  a  s zo lgá l t a tá sok  sz ínvona lán  é s 

minőségén  tú l  a  ke l l emes  k ia l ak í tá snak ,  a  d i szkré t 

környeze tnek  i s  köszönhető .  A  c sendes ,  nyugodt 

környeze tben ,  a  be lváros tó l  mindössze  ö t  percny i 

t ávo l ságra  t a l á lha tó  sza lon  gépkocs iva l  i s  könn -

yen  megköze l í the tő . 

A  hagyományosnak  nevezhető  kozmet ika i  s za lo -

noktó l  e l t é rően  a  vendégek  fogadásán  tú l  az  

ESTHER Kozmet ika  az  IMAGE márka  re ferenc ia 

s za lon jaként  i s  i smert .
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01/ KEZDÉS 
ÉS BEMELEGÍTÉS
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TAVASZI IMAGE mini kezelés (50p)
A természet ébredésével bőrünk is új erőre kap. 
A Tavaszi Image mini kezelés az őssejteknek és 
a C-vitamin bőr élesztő hatásának köszönhetően 
visszaadja az arcbőr vitalitását, frissességét és 
üdeségét.  
15.000 Ft

NYÁRI IMAGE mini kezelés (50p)
A Nap égető melege hatására a hidratáltságát 
vesztett bőr újra megtelik élettel, 
regenerálódik a nyári Image mini kezelés után 
a bio összetevőknek és a korszakalkotó őssejt 
technológiának köszönhetően. 
15.000 Ft

ŐSZI IMAGE mini kezelés (50p)
A Nap fokozatosan veszít erejéből, így bőrünk 
is regenerálódásnak indulhat, melyben nagy 
segítséget nyújt az őszi Image mini kezelés 
folthalványító és tápláló ereje. 
15.000 Ft

TÉLI IMAGE mini kezelés (50p)
A dermesztő kinti hideg és a szoba száraz 
melege nem éppen bőrbarát kombináció, 
így kikerülhetetlen a téli Image mini kezelés 
igénybe vétele a korai bőröregedés megelőzése 
érdekében.   
15.000 Ft

IMAGE O2 Lift spa arckezelés (50p)
Forradalmi arckezelés, mely kíméletesen hámlaszt, 
oxigénnel és erős antioxidánsokkal táplál és 
ragyogóvá tesz! Gyulladásgátló hatással is bír. 
19.000 Ft

I PEEL -  ORMEDIC LIFT TM Solution / (30p)
Bio összetevők orvosi hatékonysággal dolgoznak a 
bőr egyensúlyának visszaállításáért, regenerálásáért 
és helyreállításáért, míg a fekete nadálytő a 
sejtmegújúlást fokozza. 
Bőrtípus indikációk:  
Egyensúlyát vesztett, irritált, érzékeny bőrre. 
19.000 Ft

I PEEL - SIGNATURE FACELIFT* (30p)
A bio aloe vera alapba ágyazott C-vitamin és gyümölcs 
enzimek csökkentik a pirosságot, fehérítik a bőrt, a 
hialuronsav pedig gondoskodik a felülmúlhatatlan 
hidraltságról. 
Bőrtípus indikációk:  
Kipirosodásra hajlamos, száraz/dehidratált, 
dohányos, fáradt, mikrodermabrázión átesett, 
zsíros/aknés bőrre. 
27.000 Ft

PROBLÉMÁS BŐR kezelés alap (30p)
Kombinált kezelés melynek célja (100%) személyre 
szabott a probléma megoldásban.
19.000 Ft 
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ANTIOXIDANT, ANTI-AGING kezelés  (50p)

Már az első alkalommal megérti, hogy a 
C-vitamin miért kötelező eleme az öregedésgátló 
kezeléseknek. Ez a fiatalító kezelés fehéríti, 
ragyogóvá teszi és feszesíti a bőrt, miközben 
a nyugtató növényi hatóanyagok csökkentik a 
kipirosodást és gondoskodnak a hidraltságról. 
A kisebb és mélyebb ráncok feltöltődnek, 
kisimulnak, megvalósul az azonnali Age later® 
átalakulás. Ez az átfogó kezelés a forradalmi 
Tri-C ComplexTM és a korrigáló hidrosavak, 
erős peptidek, őssejtek és intenzíven hidratáló 
összetevők egyedi keverékét nyújtja a rozáceás, 
száraz/dehidratált, öregedő és napkárosodott 
bőrnek. 
27.000 Ft

ILLUMINATING kezelés (50p)

Ez a luxus kezelés a legújabb innovációs fehérítő 
és hámlasztó technológiákkal szabadítja meg a 
bőrt a sötét foltoktól. A bőrtónus azonnal javul, 
a bőr pedig ragyogóvá válik. Minden bőrtípusra 
kiváló. 
27.000 Ft

BE CLEAR kezelés (50p)

Mondjon búcsút a pattanásoknak. Ez a tisztító 
kezelés erős antibakteriális összetevőket és nyugtató 
növényi hatóanyagokat kombinálva harcol az aknés 
elváltozásokkal szemben, az érzékeny bőrt pedig 
nem irritálja. 
21.000 Ft

FESZESÍTŐ NYAK- ÉS DEKOLTÁZS kezelés (50p)

Az öregedés nem áll meg az arcnál, akkor a 
kezelést miért is hagynánk ott abba? Ez az 
eredményorientált kezelés a szépségipar elérhető 
leginnovatívabb hatóanyagaival tünteti el a 
ráncokat, korrigálja a pigmentfoltokat és feszesíti 
a laza bőrt. A feszesítő nyak-és dekoltázs kezelés 
feltölti a bőrt, ragyogást nyújt a nyak és a dekoltázs 
bőrének. 
25.000 Ft

ORMEDIC - RESTORING FACIAL kezelés (50p)

Lecsiszolja  a problémákat, helyreállítja a 
természetes ellenállást a bőr világosítása és táplálása 
érdekében, az erős szuper antioxidánsokkal és 
fontos bio összetevőkkel teli termékcsaláddal. 
Szintetikus anyagoktól mentes, gyengéd és 
kiegyensúlyozott arckezelés, mely tökéletes minden 
bőrtípusra, hogy a vendégek természetes úton
 “öregedjenek később”, azaz Age later!
20.000 Ft



TOVÁBBI KEZELÉSEK

ORMEDIC - FLASH FACIAL (30p)  
17.000 Ft

the MAX™  őssejtes kezelés (50p)  
27.000 Ft

I MASK kezelés (50p) 
15.000 Ft

FESZESÍTŐ ÁTALAKÍTÓ arckezelés (50) 
 27.000 Ft

PROBIOTIKUS TISZTÍTÓ  arckezelés (50p) 
27.000 Ft

PATTANÁSRA HAJLAMOS BŐR kezelés alap (50p) 
19.000 Ft
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02/ EDZÉS 
PROGRAM 
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I PEEL - LIGHTENING LIFT* (30p)

Tejsav kojiksavval elegyítve, illetve a fehérítő 
hatóanyagok koktélja csökkenti a pigmentáció 
valamennyi formáját. 
Bőrtípus indikációk: Pigmentált, idősödő, 

száraz/dehidratált bőrre, egyenetlen 

bőrtónusra, öregedési foltokra, kipirosodásra 

hajlamos bőrre. 
27.000 Ft

I PEEL - LIGHTENING LIFT* FORTE (30p)

Ez az eredményorientált kezelés a leginnovatívabb 
és leghatékonyabb növényi fehérítőket és az 
Echinacea őssejteket kombinálja, az öregedésgátló 
peptidek pedig azonnal fiatalosabbá és ragyogóvá 
varázsolják a bőrt. 
Bőrtípus indikációk: Erősen pigmentált, 

idősödő, száraz/dehidratált bőrre, egyenetlen 

bőrtónusra, öregedési foltokra, kipirosodásra 

hajlamos bőrre. 
27.000 Ft

I PEEL - WRINKLE LIFT* (30p)

Erős felületet megújító glikolsav elegy, retinollal 
kombinálva láthatóan csökkenti a finomabb és 
mélyebb ráncok megjelenését. 
Bőrtípus indikációk: Idősödő, ráncos, durva 

bőrre, egyenetlen bőrtónusra, dohányos, 

fáradt, zsíros/aknés bőrre. 

27.000 Ft

I PEEL - WRINKLE LIFT* FORTE (30p)

Ez az erős kezelés hozzáadott glikolsavval és feszesítő, 
valamint öregedésgátló innovatív eleggyel láthatóan 
csökkenti a kisebb és nagyobb ráncok megjelenését. 
Bőrtípus indikációk: Erősen idősödő, ráncos, durva 

bőrre, egyenetlen bőrtónusra, dohányos, fáradt, 

zsíros/aknés bőrre.

27.000 Ft 

I PEEL - ACNE LIFT* (30p)

HA és BHA savak elegye a védő összetevőkkel együtt 
hatékonyan kezeli az akne minden fokozatát. 
Bőrtípus indikációk: Aknés, zsíros, aknéra 

hajlamos, idősödő bőrre. 

27.000 Ft

PATTANÁSRA HAJLAMOS BŐR KEZELÉS emelt (30p)

A bőrtípus és bőr állapotának tekintetében a maximális 
hatékonyság érdekében. 
27.000 Ft

BŐR ELSZÍNEZŐDÉSE alap (30p)

Ajánlott megelőzés és már elért eredmények állapot 
fenntartására. / 27.000 Ft

IDŐSÖDŐ BŐR (30p)

A felületet megújító kúra kezelésének alappillére. 
27.000 Ft

BŐR ELSZÍNEZŐDÉSE emelt (30p) / 27.000 Ft
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03/ BOOTCAMP 
PROGRAMOK
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I PEEL - BETA LIFT®  (30p)

Erős, nem kevert szalicilsav kezelés, mely 
gyorsan és hatékonyan célozza és kezeli a 
közepes/súlyos aknét. 
Bőrtípus indikációk: 

Aknés, zsíros, idősödő bőr. 

27.000 Ft

I PEEL - PERFECTION LIFT®  (30p)

Aktív hámlasztó anyagok speciális keveréke, 
melyek együttesen, szinergiában hatva 
csökkentik a finom ráncok megjelenését, 
korrigálják az egyetlen bőrónust és csökkentik 
az aknés elváltozásokat. 
Bőrtípus indikációk:  

Aknés, pigmentált, idősödő bőr.

27.000 Ft

I PEEL - PERFECTION LIFT® FORTE   (30p)

Tejsav, szalicilsav és resorcinol koncentrált 
elegye szinergiában hatva gyorsan és 
hatékonyan csökkenti az előrehaladott 
idősödés jeleit, az erős pigmentaációt és 
aknét. Ez az extra erős kezelés már egyetlen 
alkalommal felfedi a fiatalos megjelenést. 
Bőrtípus indikációk: 

Erős öregedés, pigmentáció és akne esetén. 

27.000 Ft
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ELÉRHETŐSÉGÜNK
(+36)  30/98 98 228
INFO@ESTHER.HU
WWW.ESTHER.HU

NYITVATARTÁS
Hétfő -  Péntek:  08:00 -  18:00 

Szombat :  E lőzetes  egyeztetés  a lapján 
Vasárnap:  Zárva

ITT TALÁLSZ MEG MINKET 
9024 Győr Dugonics  u .16


