MARY COHR KOSMEETIKU HINNAKIRI
Tooted ei sisalda parabeene, GMO-d, mineraalõli ega ole testitud loomade peal.
Konsultatsioon 15 minutit tasuta
Konsultatsioon sisaldab kosmeetikupoolset naha analüüsi, naha probleemide ja seisundi hindamist,
parimate lahenduste leidmist ning kliendi ilueesmärkide kaardistamist. NB! Kõik hooldused
eeldavad heade tulemuste saavutamiseks ning seejärel säilitamiseks korrapärast koduhooldust
ning korduvvisiite vastavalt soovitustele.
Hind km-ga
EUR
MARY COHR EXPRESS - ( 25min )
Hooldus hõlmab granaatõuna ja jojoba mikrosfääridega koorimist või valge liilia
ekstraktiga ensüümkoorimist, värskendavat silmamaski ja kreemmaski vastavalt
naha vajadustele (pinguldav, rahustav, noorendav, toitev või puhastav), näonaha
aroomiseerumit ning silma- ja päevakreemi.

27.00

MARY COHR KLASSIKA - ( 45min )
Hooldus hõlmab granaatõuna ja jojoba mikrosfääridega koorimist või valge liilia
ekstraktiga ensüümkoorimist, massaaži sobiva aroomiteraapilise essentsõli või
massaažiseerumiga, värskendavat silmamaski ja kreemmaski vastavalt naha
vajadustele (pinguldav, rahustav, noorendav, toitev või puhastav), kerget
kätemassaaži, näonaha aroomiseerumit ning silma- ja päevakreemi.

35.00

Mehhaaniline puhastus hoolduse juurde - ( 20min )

12.00

Näo- ja dekoltee massaaž - ( 25min )

27.00

Näo- ja dekoltee massaaž 6 korda hoolduskuur

153.00

Näo- ja dekoltee massaaž 12 korda hoolduskuur

291.00

NB! Kuuri kehtivusaeg 6 kuud.
Näo- ja dekoltee massaaž parandab naha vere- ja lümfiringlust, stimuleerib
nahakudesid ja lihaseid, vähendab kortsude sügavust, parandab jumet ning naha
elastust. Massaaži teostatakse Mary Cohr essentsõlidega või massaažiseerumiga.
MARY COHR DERMO PEELING - ( 45min )
Alternatiiv mehaanilisele koorimisele
Derma PH
Derma PH 3 korda hoolduskuur
Sügav koorimine biolaktooni ja fütiinhappega (ei sobi tundlikule ja õhukesele nahale)

67.00
181.00

Dermabrasion
Dermabrasion 3 korda hoolduskuur
Ensümaatiline koorimine papaiaekstraktiga. Sobib tundlikule ja õhukesele nahale.
Toime pindmisem, ei vähenda melaniini tootmist ega peata melanogeneesi.

62.00
168.00

NB! Hooldus ei sobi rasedatele.
MARY COHR AGE REPAIR (+40) - ( 50min )
Mary Cohr Age Repair 3 korda hoolduskuur
Hooldus, mis keskendub vananemisilmingutele epidermise ja dermise kihtide kõigis
Astmetes. Hooldus sisaldab: Dermabrasioon koorimist, vananemisvastast ilukokteili,
näokontuure pinguldav massaaž, mask, kätemassaaž.

67.00
181.00

Hind km-ga
EUR
MARY COHR BEAUTE LIFTING (+35) - ( 50min )
Mary Cohr Beaute Lifting 3 korda hoolduskuur
Siluv ja trimmiv hooldus pro-kollageeniga. Hoolduse käigus kasutatakse spetsiaalset
hüaluroonhappega aplikaatorit, millega töödeldakse nahal olevaid kortse ja vagusid
aitamaks vähendada kortsudes olevaid mikropingeid ning viimaks kortsu põhja
niiskustsiduvat hüaluroonhapet, mille tulemusena kortsu sügavus väheneb.

58.00
157.00

MARY COHR BEAUTE AROMATIQUE - ( 50min )
Mary Cohr Beaute Aromatique 3 korda hoolduskuur
Personaalne hooldus eeterlike õlidega sinu nooruse, tasakaalu, ilu ja sära heaks.
Hoolduse käigus kooritakse nahk valge liilia, sidruni ja papaia ekstrakte sisaldava
Ensüümkoorijaga. Kosmeetik valib kliendi ilueesmärke silmas pidades ning naha
vajadustest lähtuvalt kaks eeterlikku õli, millega teostatakse 20 minuti pikkune
näo-, kaela- ja dekolteemassaaž, mis koosneb spetsiifilisest Mary Cohri massaažist
(teostatakse ayurveda ja shiatsu elementidega), lõõgastavast punktmassaažist ning
detoksifeerivast lümfidrenaažist.

45.00
122.00

KEHA KOORIMINE - ( 30min )
Keha koorimine 6 korda 30min kuur
Eemaldab surnud rakud, stimuleerib vere- ja lümfiringet, parandab naha hapnikuvarustust ja ainevahetust, muudab nahapinna ühtlasemaks, siledamaks ja
pehmemaks, tõhustab kehakreemide paremat toimimist, pakub meeldivat lõõgastust.
Keha koorimisel kasutatakse Mary Cohri Papaya ekstraktiga koorijat.

23.00
125.00

KEHA KOORIMINE JA ÜLDMASSAAŽ - ( 90min )
Keha koorimine ja üldmassaaž 6 korda 90min kuur
Keha kooritakse Mary Cohri Papaya ekstraktiga koorijaga ning seejärel massaaž
Organique kehaõliga. Meeliergutava aroomiga massaažiõli varustab nahka väärtuslike
rasvhapete ja vitamiinidega. Päevalilleseemneõli põhjal valmistatud massaažiõli
Nahasõbralik koostis tugevdab, pehmendab, normaliseerib ja niisutab nahka. Pärast
massaaži on nahk sametiselt pehme ja meeldiva lõhnaga.

55.00
297.00

KLASSIKALINE ÜLDMASSAAŽ - ( 60min )
Klassikaline üldmassaaž 6 korda 60min kuur
Massaaž Organique kehaõliga. Meeliergutava aroomiga massaažiõli varustab
nahka väärtuslike rasvhapete ja vitamiinidega. Päevalilleseemneõli põhjal valmistatud
massaažiõli nahasõbralik koostis tugevdab, pehmendab, normaliseerib ja niisutab
nahka. Pärast massaaži on nahk sametpehme ja meeldivalt lõhnav.

35.00
189.00

