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A természet szépségtitkai
Organic Secrets

Fito'YOUNG E.X.T

60 perc, 3.800 Ft

Fito'PURE

90 perc, 5.800 Ft

Fito'HYDRO

70 perc, 5.800 Ft

Fito'SENSE

70 perc, 5.800 Ft

Fito'TENSE 30+

90 perc, 6.800 Ft

Fito'LIFT 40+

90 perc, 6.800 Ft

Fito'PEEL AHA

30 perc, 4.800 Ft

Fito'CELL BODY

60 perc, 4.800 Ft

Fito’LISS 12 lépéses anti-age
masszázs
Minden bőrtípusra, minden bőrállapotra.
Az új masszázs, amelyet számos kezelésünkben
alkalmazunk széleskörű, az egész arc területére kidolgozott
rendszer. Elősegíti a még hatékonyabb felszívódást,
jótékony, funkcionális hatással van az arc IZOMZATÁRA,
az IDEGVÉGZŐDÉSEKRE és a VÉRKERINGÉSRE.

„Ami jön, fogadjátok, ami megy, engedjétek. Ennyi az egész!”
(zen bölcsesség)

Fito'YOUNG E.X.T
A KOMEDÓTALANÍTÓ - fiatalabb vendégeink számára
A fiatal bőr rugalmassága, hidratáltsága megfelelőnek tűnhet,
ugyanakkor a túlzott faggyútermelés és a környezeti ártalmak hatására
gyakran képződnek a bőrfelszínen sötétebb színű komedók, illetve
gyulladásuk során pattanások, aknék. A Fito’YOUNG E.X.T. kezelés
során alapos bőr- és komedó tisztítást végzünk olyan célzott
természetes hatóanyagokkal, mint a mandula, a zsálya vagy a
narancs. A kezelés eredményeképpen a bőr állapota fokozatosan javul,
a pórusok kitisztulnak, a gyulladás enyhül a bőrfelszínen.

A KEZELÉS MENETE
Letisztítás, Tonizálás, Peeling, Tonizálás, Gőz/Felpuhítás és
masszírozás, Komedók Eltávolítása, Tonizálás, Vio,
Összehúzó/Nyugtató Maszk, Tonizálás

KEZELÉSI IDŐ: 60 perc
A KEZELÉS ÁRA: 3.800

Ft

Figyelem! Egyes legújabb kutatások szerint
az aknék képződése szoros összefüggést
mutat a fokozott IGF szinttel és az inzulinrezisztenciával, ezért aknés vendégeinknek
javasoljuk, hogy az étrend során kerüljék
az egyszerű szénhidrátok (gabonafélék),
a cukrok és a tej fogyasztását!

Fito'YOUNG E.X.T
60 perc, 3.800 Ft
A kezelés mögött rejlő titkok:
• Zsálya: elősegíti a sejtek megújulását, kiegyensúlyozza
a zsíros bőr működését, szabályozza a faggyúmirigyeket,
erősíti a bőr természetes immunitását.

• Narancs kivonat: visszaadja a zsíros bőr egyensúlyát,
összehúzó hatású.
• Csipkebogyó kivonat: magas C-vitamin tartalmú, növeli
a sejtek regenerálódási képességét, feszessé
és rugalmassá teszi a bőrt, összehúzza a kitágult
pórusokat,
• Papaya kivonat: a fehérjebontó papain enzim
kíméletesen eltávolítja a bőr felső elhalt hámsejtjeit,
elősegítve a faggyúmirigyek kiürülését elősegíti a sejtek
regenerálódását, feszesíti és rugalmasítja a szöveteket,
meggyorsítja az elhalt hámsejtek leválását.

Fito'PURE
A zsíros és vegyes bőr kezelése
A zsíros bőr kialakulásában elsősorban öröklött alkati tényezők
játszanak szerepet. Jellemzője a fokozott faggyútermelés, amely
során a bőrfelszín olajos csillogásúvá válik (Sebborhoea oleosa),
illetve sok esetben száraz, hámlik, gyakran mitesszeres és
pattanásos (Soborrhoea sicca). A Fito’PURE kezelés természetes
hatóanyagaival, mint a zsálya, teafa és papaya kivonatok hozzájárul
a zsíros és vegyes bőr működésének normálizálásához.

A KEZELÉS MENETE
Letisztítás, Peeling, Tonizálás, Szemkörnyék Ápolás (igényes bőrre
25 év felett), Masszírozás és gőzölés, Tonizálás, VIO, Iontoforézis,
ultrahang v. mezo, Összehúzó Maszk, Tonizálás, Tápláló Maszk,
Tonizálás, Befejező Ápolás

KEZELÉSI IDŐ: 90 perc
A KEZELÉS ÁRA: 5.800 Ft

Fito'PURE
90 perc, 5.800 Ft
A kezelés mögött rejlő titkok:
• Zsálya: elősegíti a sejtek megújulását, kiegyensúlyozza
a zsíros bőr működését, szabályozza a faggyúmirigyeket,
erősíti a bőr természetes immunitását.
• Teafa: védi a bőrt a fertőzések ellen, elősegíti az aknék
gyógyulását anélkül, hogy kiszárítaná a bőrt.
• Narancs kivonat: visszaadja a zsíros bőr egyensúlyát,
összehúzó hatású.
• Acnibalance IONTO/UH/MEZO Zselé:
- Összehúzza a kitágult pórusokat, megakadályozza
a mitesszerek kialakulását.
- Elősegíti a hámsejtek megújulását, szabályozza
a faggyúmirigyek működését.

Fito’HYDRO
A száraz, vízhiányos bőr kezelése
A száraz bőr nemcsak esztétikai probléma, mivel jóval
korábban ráncosodik, hanem komoly bőrápolási kihívást
is jelent a szakemberek számára, hiszen a bőrfelszín feszül,
gyakran viszket így különösen kellemetlen érzés.
A Fito’HYDRO kezelés során pótoljuk az elvesztett
nedvességet, segítséget nyújtunk a bőr nedvességmegtartó
képességének helyreállításához. A kezelés természetes
hatóanyagaival, mint a körömvirág, kiwi és avokádó kivonat
hozzájárulhat a száraz, vízhiányos bőr működésének
normalizálásához.

A KEZELÉS MENETE
Letisztítás, Tonizálás, Peeling, Tonizálás, Iontoforézis,
ulrahang v. mezo, Szemkörnyék Ápolás ( igényes bőrre
25 év felett), Masszírozás, Tonizálás, Tápláló Maszk,
Tonizálás, Befejező Ápolás

KEZELÉSI IDŐ: 70 perc
A KEZELÉS ÁRA:

5.800 Ft

Fito'HYDRO
70 perc, 5.800 Ft
A kezelés mögött rejlő titkok:
• Körömvirág olaj és kivonat: elősegíti a bőr sejtjeinek
regenerálódását és megújulását, hidratálja a bőr felső
rétegeit.
• Urea: hidratáló hatású (egy NMF), felgyorsítja a bőr
regenerációs, tápláló és védekező képességét.
• Kiwi és Caesalpinia spinoza: javítják a bőr vízmegkötő
képességét, az apróbb ráncokat kisimítják, valamint
fokozzák a bőr rugalmasságát és feszességét.

• Hydradeep IONTO/UH/MEZO Zselé:
- Táplálja és hidratálja a bőr felső rétegét
- Kisimítja és puhítja a bõrt.

Fito'SENSE
A száraz, érzékeny és rozáceára hajlamos bőr kezelése
Az érzékeny bőr a legtöbb külső vagy belső hatásra túlzott reakciókkal
válaszol: kipirosodik, kiszárad, feszül, könnyebben leég és véraláfutások
is könnyebben képződnek rajta. Gyakran jelennek meg a hajszálerek
tágulatai, amelyet rozáceának nevezünk. A Fito’SENSE kezelés során
csökkentjük a bőrfelszín érzékenységre való hajlamát, erősítjük
a hajszálereket, hidratáljuk a bőr felső hámrétegét. A kezelés természetes
hatóanyagaival, mint a sárgadinnye, a körömvirág vagy a ginkgo kivonat
hozzájárulhat az érzékeny bőr kiegyensúlyozott működéséhez.

A KEZELÉS MENETE
Letisztítás, Tonizálás, Peeling, Tonizálás, Iontoforézis, ultrahang v. mezo,
Szemkörnyék Ápolás (igényes bőrre 25 év felett), Masszírozás, Tonizálás,
Tápláló Maszk, Tonizálás, Befejező Ápolás

KEZELÉSI IDŐ: 70 perc
A KEZELÉS ÁRA:

5.800 Ft

Fito’SENSE
70 perc, 5.800 Ft
A kezelés mögött rejlő titkok:
• Körömvirág kivonat: gyulladást csökkentő
és regeneráló hatású.
• Bisabolol: nyugtatja a bőrt és enyhíti
a túlérzékenységet.
• Ginkgo kivonat: antioxidáns hatású, védi a bőrt
a szabadgyökök károsító hatása ellen, erősíti
a hajszálereket.
• Sensicalm BŐRNYUGTATÓ IONTO-UH-MEZO
ZSELÉ:
- Hidratálja és nyugtatja az érzékeny és allergiára
hajlamos bõrt.
- Csökkenti a bõr vörösségét, megszünteti
a túlérzékenységet.

Fito'TENSE 30+
Az első ráncok kialakulása ellen
A bőr öregedése természetes folyamat, amely a külső
hatásoktól és a genetikai adottságoktól függően már a 25-30.
életévtől elkezdődik. Az arc ráncosodásást a szokásossá váló
izomösszehúzódások válthatják ki, de az idő múlásával
fokozatosan csökken a bőr és a sejtközi rétegek
tápanyagellátása, így kitágulnak a púrusok és megjelennek
az első apróbb ráncok. A Fito’TENSE 30+ kezelés során
hatékonyan vesszük fel az első ráncok kialakulás a ellen
a harcot és visszaadjuk a bőr fiatalos rugalmasságát.
A kezelés természetes hatóanyagaival, mint a méz, a ginseng
és csokoládé kivonat hozzájárulhat az első ráncok kialakulásának késletetéséhez.

A KEZELÉS MENETE
Letisztítás, Tonizálás, Peeling, Tonizálás, Iontoforézis, ulrahang
v. mezo, Szemkörnyék Ápolás ( igényes bőrre 25 év felett),
Masszírozás, Tonizálás, Tápláló Maszk, Tonizálás, Befejező
Ápolás

KEZELÉSI IDŐ: 90 perc
A KEZELÉS ÁRA:

6.800 Ft

Fito'TENSE 30+
90 perc, 6.800 Ft
A kezelés mögött rejlő titkok:
• Kolloid nanogold arany: serkenti a bőrsejtek önregenerációs
képességét, növeli a bőr rugalmasságát, feszességét
• Ginseng kivonat: az egyik leghatásosabb regeneráló és
sejtműködést
javító hatóanyag.
• Kakaókivonat: jelentős mennyiségű telített zsírsavakat,
vitaminokat, ásványi anyagokat tartalmaz, amely így értékes
tápanyagokkal látja el a bőrt.
• ANTI-AGEING IONTO-UH-MEZO ZSELÉ:
- Értékes tápanyagokkal látja el a bõrt.
- Védelmet nyújt a káros környezeti hatásokkal szemben.
- Kisimítja az apróbb ráncokat és puhítja a bõrt.
• ND Design IONTO/UH/MEZO Zselé (nyakra és dekoltázsra)
- Kisimítja és puhítja a bõrt.
- A bõrt táplálja és regenerálja, biztosítja hosszantartó
feszességét és rugalmasságát.
- Az apróbb ráncok látványosan kisimulnak
és feltöltõdnek.

Fito'LIFT 40+
A feszesebb arckontúrokért
40 év felett a külső hatásoktól és a genetikai adottságoktól függően
a bőr fokozatosan megereszkedik, vékonyodik a bőr alatti izomzat,
csökken a szövetek víz- és zsírtartalma, és a bőr rugalmas rostjai
is megváltoznak a csökkent kollagén és elasztin termelés miatt.
Ebben a korban különösen nagy hangsúlyt kell fektetni
a rendszeres tápanyagpótlásra ezért a Fito’LIFT kezelés során
elsősorban a támasztószövetek regenerárióját tekintjük célunknak.
A kezelés természetes hatóanyagaival, mint az avokádó, olíva
és csokoládé kivonat hozzájárulhat az érett, idősődő bőr
megjelenésének javulásához.

A KEZELÉS MENETE
Letisztítás, Tonizálás, Peeling, Tonizálás, Iontoforézis, ulrahang v.
mezo, Szemkörnyék Ápolás ( igényes bőrre 25 év felett),
Masszírozás, Tonizálás, Tápláló Maszk, Tonizálás, Befejező Ápolás

KEZELÉSI IDŐ: 90 perc
A KEZELÉS ÁRA:

6.800 Ft

Fito'LIFT 40+
90 perc, 6.800 Ft
A kezelés mögött rejlő titkok:
• Avokádó olaj: táplálja, puhítja és hidratálja a bőrt,
megakadályozza a mélyebb barázdák kialakulását.
• Botynox: a mályvamagból kinyert oligopeptid komplex
a botoxhoz hasonló hatást ér el a mikroizmok szintjén.
Csökkenti a sejtek közötti távolságot és a hézagok mélységét,
az izmok ellazulnak, így rövid időn belül jelentősen simítja az
arcvonásokat.
• Kakaókivonat: jelentős mennyiségű telített zsírsavakat,
vitaminokat, ásványi anyagokat tartalmaz, amely így értékes
tápanyagokkal látja el a bőrt.
• ANTI-AGEING IONTO-UH-MEZO ZSELÉ:
- Értékes tápanyagokkal látja el a bõrt.
- Védelmet nyújt a káros környezeti hatásokkal szemben.
- Kisimítja az apróbb ráncokat és puhítja a bõrt.
• ND Design IONTO/UH/MEZO Zselé (nyakra és dekoltázsra)
- Kisimítja és puhítja a bõrt.
- A bõrt táplálja és regenerálja, biztosítja hosszantartó
feszességét és rugalmasságát.
- Az apróbb ráncok látványosan kisimulnak
és feltöltõdnek.

Fito'PEEL AHA
Cukornád glikolsavas hámlasztó kezelés érett,
igényes és zsíros bőrre.
A glikolsav egy olyan alfa-hidroxi sav (azaz AHA), amelyet
gyümölcssavnak is neveznek, mert különböző gyümölcsökben,
elsősorban a cukornád levében fordul elő. Kis molekula mérete
miatt az egyik leghatékonyabb hámlasztó anyag, amely
eredményesen alkalmazható mind az érett, idősödő mind pedig
a zsíros bőr kezelésére. A Fito’PEEL AHA kezelés során egy valódi
új bőrréteg képződhet, amely ragyogó és megfiatalodott benyomást
kelthet, illetve a zsíros bőr állapota is jelentősen javulhat.
A
kezelés-sorozatot részletes konzultáció és otthoni bőrelőkészítés
előzi meg.

A KEZELÉS MENETE
Letisztítás, Tonizálás, AHA Peeling az 1.- 8. hétig, Nyugtató
Gélpakolás, Tonizálás, Befejező Ápolás

KEZELÉSI IDŐ: 30 perc
A KEZELÉS ÁRA:

4.800 Ft

Fito'PEEL AHA
30 perc, 4.800 Ft

A kezelés mögött rejlő titkok:
• Cukornádból előállított glikolsav (AHA): fokozza
az élettani hámlást, bőrnedvesítő hatású.

• Szalicilsav (BHA): fokozza az élettani hámlást,
összehúzó hatású.
• Klórhexidin: a baktériumok fejlődését gátolja,
csökkenti a faggyútemelést.
• Tölgyfagyökér, csipkebogyó, édesgyökér,
panthenol, allantoin: bőrnyugtató, antiallergén
hatásúak.
• Urea: hidratál.

Fito'CELL BODY
A még feszesebb testkontúrért és a csökkent
cellulitért
A cellulit a bőr irha rétegében és az aljában alakul ki. Ez az
ösztrogén hormon és különböző gyulladásnövelő faktorok
jelenléte miatti igen gyakori elváltozás már nagyon fiatal korban
is megjelenhet a combon, a karon és a hason a bőraljában lévő
zsírszövet fokozott lerakódása miatt. A Fito’CELL BODY
kezelés során elvékonyítjuk a felső hámréteget és fokozzuk
a vér- és nyirokkeringést. A kezelés természetes
hatóanyagaival, mint az borostyán, kávé és csokoládé kivonatok
hozzájárulhat a cellulit által érintet területek állapotának
fokozatos javulásához.

A KEZELÉS MENETE

Letisztítás, Tonizálás, Peeling, Fóliás
Tekercselés + Zsírbontó, Anyagcsere
fokozó Zselé, Masszírozás

KEZELÉSI IDŐ: 30 perc
A KEZELÉS ÁRA:

4.800 Ft

Fito'CELL BODY
60 perc, 4.800 Ft
A kezelés mögött rejlő titkok:
• Kakaó: magas tápanyag tartalmának köszönhetően
regenerálja a bőrt, meggyorsítja mikrokeringését és
hidratálja a felső rétegeit.
• Méz: számos a szervezet számára értékes és
nélkülözhetetlen ásványi anyagot, nyomelemet,
vitamint, aminosavat és fertőtlenítő hatású összetevőt
tartalmaz.
• Koffein: fokozza az anyagcserét.
• Borostyán kivonat: fokozza a vér és nyirokkeringést,
feszessé és rugalmassá teszi a bőrt.
• Nikotinsav-metilészter: élénkíti az anyagcserét,
serkenti a vérkeringést, vérbőség fokozó.
• Rozmaring olaj: ösztönzi a sejtek megújulását, élénkíti
a vérkeringést, javítja az erek és a petyhüdt bőr
állapotát.

