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Dermacos  

Czas 45min, łagodzi podrażnienia i nawilża, zabieg wzmacniający naczynka krwionośne;  
Demakijaż – peeling – serum – maska – krem; 
 
Zabieg leczniczy na powiększone naczynka krwionośne, przeznaczony dla skór z problemami naczyniowymi, 

nadmiernie reaktywnych i nadwrażliwych. Wzmacnia i uszczelnia naczynka krwionośne,  

zapobiega ich pękaniu, łagodzi reakcje rumieniowe. Skóra odzyskuje utraconą równowagę, naturalny koloryt oraz 
zdrowy, świetlisty wygląd. 

 
Skalpel 
czas 45min, poprawia owal twarzy, zabieg liftingująco - odbudowujący;  
demakijaż – peeling - serum – maska kremowa – krem;  
 

Wiek nie odzwierciedla prawdziwej dojrzałości skóry, bo kobiety nie są równe jeśli chodzi o jej starzenie się. Unikalna i 
innowacyjna formuła zabiegu, oparta na wyjątkowej kombinacji składników aktywnych w wysokim stężeniu 

rekomendowana jest dla wszystkich potrzeb różnych typów skóry dojrzałej. Smocza Krew, innowacyjny kompleks 
HPCSys to skuteczny sposób na bezinwazyjną redukcję zmarszczek, długotrwałe wygładzenie i regenerację skóry 

osłabionej wiekiem. 

 
Revolu C White  

czas 45min, odświeża, poprawia koloryt skóry, rozjaśnia przebarwienia 
demakijaż – eksfoliacja kwasami – neutralizator – ampułka z wit C – maska kremowa - krem;  
Zabieg oparty na kompleksowym podejściu do rozjaśniania cery. Polecany do pielęgnacji skóry  

z przebarwieniami i o nierównomiernym kolorycie. Jego działanie koncentruje się na regulowaniu pracy melanocytów 
oraz kontrolowaniu zaburzeń związanych z nieprawidłową dystrybucją barwnika w skórze. Synergia działania witaminy 

C i nowoczesnych składników aktywnych wyraźnie wyrównuje koloryt cery, redukuje intensywność przebarwień, 
rozświetla i rozjaśnia skórę. 

 
Amber Lavi 
czas 45min, wygładza, optymalnie nawilża;  
demakijaż – peeling – serum – maska kremowa – krem;  
 

Ekskluzywna propozycja w pielęgnacji skóry dojrzałej, suchej, niedotlenionej, z objawami zmęczenia i stresu. 
Innowacyjny zabieg na twarz, łączący filozofię Wschodu i Zachodu, wykorzystujący dobroczynne działanie 

kosmetyków z ekstraktem z bursztynu. Dzięki zastosowaniu specjalnych technik masażu,  wprowadza w stan 

głębokiego relaksu psychofizycznego. Efektem jest odprężenie, długotrwałe nawilżenie, wygładzenie skóry oraz 
poprawa jej jędrności. 

 
 

  

http://www.hotelfarmona.pl/
http://www.spafarmona.pl/
http://www.magnifica.pl/

