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NAJWIĘKSZYCH KOSMETOLOGICZNYCH HITÓW
HIGH - TECH

ZACHWYCAJ PIĘKNEM
KAŻDEGO DNIA
NOWOCZESNOŚĆ

◇

DOŚWIADCZENIE

◇

BEZPIECZEŃSTWO

Jaki zabieg HIGH – TECH wybrać?

TY I TWOJA SKÓRA
POTRZEBUJECIE...

TWÓJ PROBLEM

POTRZEBUJESZ
• Laserowy piling węglowy
„Black Doll”
• Oczyszczanie wodorowe
Aqualux H2
• Fotoodmładzanie IPL
• Geneo +
• Oxybrazja

Skóra tłusta,
z trądzikiem pospolitym,
zanieczyszczona,
rozszerzone pory

Blizny potrądzikowe,
rozstępy,
rozszerzone pory

• Frakcjonowanie mikroigłowe RF
• Fotoodmładzanie IPL

Opadający owal twarzy,
zwiotczenia skóry,
brak sprężystości,
utrata gęstości,
zmarszczki

• Frakcjonowanie mikroigłowe RF
• Thermalifting RF
• Fotoodmładzanie IPL

Szara, pozbawiona blasku,
zmęczona, zestresowana,
niedotleniona skóra,
sucha, odwodniona,
zmarszczki,
fotostarzenie

Trądzik różowaty,
rumień, zaczerwienienie skóry,
popękane naczynia krwionośne

Przebarwienia, piegi

Idealne zabiegi bankietowe

• Geneo +
• Infuzja tlenowa
• Oxybrazja
• Mezoterapia bezigłowa
Meso Skin EPM

• Fotoodmładzanie IPL
• Infuzja tlenowa
• Oxybrazja
• Mezoterapia bezigłowa
Meso Skin EPM

• Fotoodmładzanie IPL
• Geneo +
• Infuzja tlenowa

FRAKCJONOWANIE MIKROIGŁOWE RF
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Mikro nakłuwanie wraz z podgrzewaniem (działanie
fali radiowej) to prawdziwy hit. Tworząc mikroskopijne
uszkodzenia w skórze metoda ta wyzwala naturalne
procesy regeneracyjne i pobudza produkcję nowego
kolagenu. Skuteczność zabiegu jest taka sama, jak
lasera frakcyjnego CO2. Zabieg odmładza owal, ujędrnia
i wyraźnie zagęszcza skórę, redukuje zmarszczki, pozwala
pozbyć się blizn (np. po trądziku) i rozstępów. Stosuje się go
zarówno na twarzy i na ciele.

Twarz – intensywny lifting

60 min

900 zł

Twarz + szyja + podbródek – intensywny lifting

60 min

1200 zł

Twarz + szyja + podbródek + dekolt – intensywny lifting

60 min

1500 zł

Usuwanie blizn po trądziku - 1 okolica: policzki

40 min

600 zł

LASEROWY PILING WĘGLOWY
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„CARBO PEEL” „BLACK DOLL”
Polega
na
naświetlaniu
promieniem
laserowym skóry uprzednio pokrytej specjalną
maską węglową. Podczas zabiegu drobinki
węgla wnikają w najdrobniejsze nierówności,
zagłębienia oraz pory i absorbują energię
światła laserowego. Połączenie efektów
fotoablacji zewnętrznej warstwy naskórka wraz
z jego niedoskonałościami oraz fototermolizy
powodują oczyszczenie i zwężenie porów skóry,
ujednolicenie kolorytu, stymulację komórek
skóry do odbudowy oraz ustabilizowanie
wydzielania sebum. Skóra staje się gładka,
rozświetlona i wyrównana w kolorycie.

Twarz

60 min

250 zł

Twarz + szyja

60 min

300 zł

Twarz + szyja + dekolt

60 min

350 zł
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FOTOODMŁADZANIE E-LIGHT

Fotoodmładzanie IPL+RF to znakomity, nowoczesny
zabieg polegający na odmładzaniu przy pomocy światła.
Silne światło o odpowiedniej długości fali pobudza komórki
skóry właściwej do produkcji kolagenu. Jednocześnie
powoduje skracanie i przebudowę włókien kolagenowych.
Światło emitowane przez IPL usuwa wszystkie niepożądane
zmiany w skórze, które powstały na skutek działania czasu,
słońca lub chorób skóry. Dzięki tej metodzie odmładzamy
skórę, usuwamy przebarwienia, trądzik pospolity, trądzik
różowaty, zmniejszamy rumień i zaczerwienienie skóry.

Twarz

30 min

109 zł

Twarz + szyja

40 min

218 zł

Twarz + szyja + dekolt

40 min

327 zł
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GENEO +

Zabieg aparaturowy zainspirowany naturą. To przełomowa
technologia umożliwiająca równoczesną eksfoliację
(usuwanie martwych komórek skóry z jej powierzchni),
maksymalne dotlenienie skóry i zwiększenie wchłaniania
składników aktywnych rewitalizujących, odmładzających
i rozjaśniających skórę. Polecany jako zabieg bankietowy,
„przed wielkim wyjściem”.

Twarz

60 min

250 zł

Twarz + szyja

60 min

300 zł

Twarz + szyja + dekolt

60 min

350 zł

INFUZJA TLENOWA
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Infuzja tlenowa to nowoczesna, nieinwazyjna i bardzo
skuteczna metoda odmładzania i regenerowania
skóry. Wykonywana jest specjalistyczną aparaturą,
wykorzystującą dwie technologie jednocześnie: technologię
hiperbarycznego tlenu (terapię czystym tlenem) oraz
wprowadzanie głęboko w skórę substancji aktywnych.
Tlen hiperbaryczny to tlen wykorzystywany w medycynie
w czystej postaci (100 %) podawany pod zwiększonym
ciśnieniem (hiperbarycznym). Dzięki tak skoncentrowanej
dawce i wysokim ciśnieniu dociera do głębokich warstw
skóry, zwiększając regenerację komórek. Efekty widać
natychmiastowo. Skóra nabiera ładnego kolorytu, staje się gładka, elastyczna i intensywnie
nawilżona. Znikają także zmarszczki. Kondycja skóry ulega zdecydowanej poprawie.
Polecana także jako zabieg bankietowy.

Twarz + szyja + dekolt

60 min

250 zł

Oczy

45 min

150 zł

OKSYBRAZJA
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Oxbrazja to jeden z rodzajów złuszczania naskórka.
Nazywana jest pilingiem tlenowym, hydradermabrazją.
Zabieg opiera się na mechanizmie wysyłania pod
wysokim ciśnieniem strumienia tlenu wzbogaconego
roztworem soli fizjologicznej. Oxybrazja złuszcza
bezinwazyjnie naskórek i intensywnie dotlenia skórę.
Jest przyjemniejsza od mikrodermabrazji wykonywanej
za pomocą korundu, czy diamentu. Nie powoduje
podrażnień i zaczerwienień skóry. Oxybrazja to zabieg
wykonywany „na zimno i na mokro”, dzięki temu
idealnie sprawdza się w przypadku skór wrażliwych, z popękanymi naczyniami
krwionośnymi. Jest to idealny zabieg bankietowy i wspaniały zabieg na upalne dni.
Zabieg rekomendowany dla kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Twarz

45 min

109 zł

Twarz + szyja

45 min

109 zł

Twarz + szyja + dekolt

60 min

218 zł
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MEZOTERAPIA MESO SKIN EPM

To zabieg przy użyciu niezwykle nowoczesnej aparatury
wykorzystującej
dwie
technologie:
elektroporację
oraz mikroprocesorowanie skóry. Technologia EPM
(ElectrPoration Microchip) pozwala pokonać barierę
ochronną skóry, tworząc mikrokanaliki, które ułatwiają
przenikanie substancji aktywnych w głębokie warstwy
naskórka i skóry właściwej. Pobudza metabolizm tkankowy,
zwiększa mikro cyrkulację oraz przepuszczalność naczyń
krwionośnych, co powoduje reorganizcję komórek skóry,
w efekcie czego opóźniamy procesy starzenia skóry.
Zabieg idealny dla wszystkich typów skór: dla skóry suchej,
odwodnionej, dojrzałej, tłustej, mieszanej, normalnej,
z popękanymi naczyniami krwionośnymi, podrażnionej,
zaczerwienionej, z przebarwieniami.

Twarz

60 min

250 zł

Twarz + szyja

60 min

300 zł

Twarz + szyja + dekolt

60 min

350 zł
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OCZYSZCZANIE WODOROWE Aqualux H2

Aqualux H2 to wysoko zaawansowana aparatura
wykorzystująca właściwości aktywnego wodoru
w kompleksowym oczyszczeniu skóry. Wprowadzenie
cząsteczek aktywnego wodoru do głębszych warstw
skóry powoduje skuteczne oczyszczenie i intensywne
złuszczenie naskórka, nieosiągalne w innych metodach.
Wielkość cząsteczek wodoru sprawia, że bez przeszkód
docierają do niedostępnych warstw i eliminują wolne
rodniki, odpowiadające za proces starzenia się skóry. Poza
tym innowacyjnie zaprojektowana głowica umożliwia
jednoczesne nawilżanie i odsysanie zanieczyszczeń . Tylko
cząsteczki aktywnego wodoru umożliwiają tak dokładne,
precyzyjne oczyszczenie i zwężenie porów skóry.

Twarz

60 min

190 zł

Twarz + szyja

60 min

240 zł

Twarz + szyja + dekolt

60 min

290 zł

THERMALIFTING SKÓRY RF
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To bardzo skuteczny zabieg liftingujący. Opiera się na
zastosowaniu radiofrekwencji monopolarnej. Dzięki tej
zaawansowanej technologii w skórze generowane jest
ciepło, które powoduje przebudowę kolagenu (włókna
stają się krótsze i mocniejsze) i pobudzenie fibroblastów
(komórek skóry) do produkcji nowego kolagenu.
W efekcie tego skóra jest wyraźnie młodsza i jędrniejsza.
Twój problem: opadający owal twarzy, brak jędrności
i sprężystości skóry, zmarszczki, utrata gęstości. Korzyści:
poprawa napięcia policzków, likwidacja tzw. „chomików”,
obkurczenie zwisającego podbródka, wyraźne zarysowanie linii żuchwy – poprawa
owalu twarzy, złagodzenie fałdów nosowo-wargowych, redukcja zmarszczek marionetki,
spłycenie zmarszczek w okolicach oczu, poprawa krążenia krwi (lepsze odżywienie tkanek),
odprężenie mięśni twarzy (łagodniejsze rysy twarzy).
Twarz+ szyja + dekolt

30 min

109 zł

Twarz + szyja + dekolt z maską algową

60 min

169 zł

5 min

120 zł

EPILACJA LASEROWA „IN MOTION”
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Zabiegi epilacji laserowej w systemie „In Motion” (z ang.
w ruchu) są najbardziej lubiane przez naszych pacjentów.
Dzięki tej metodzie możemy kilkakrotnie naświetlać
bezpiecznie jeden obszar bez ryzyka przegrzania skóry.
Tą metodą zdecydowanie mocniej działamy na mieszki
włosowe (co daje nam większy efekt zabiegowy –
skuteczniej pozbywamy się włosków), jednocześnie
słabiej na otaczającą tkankę. Dzięki temu „In Motion”:
nie podrażnia skóry, zdecydowanie skraca czas zabiegu
(pacjent ma więcej czasu dla siebie), zmniejsza,
a właściwie eliminuje ból (zabieg jest bezbolesny i bardzo
komfortowy dla pacjenta, co zdecydowanie sprawdza się
w przypadku zabiegów epilacji bikini i pach).

Górna warga
Broda

5 min

170 zł

Pachy

10 min

250 zł

Bikini

20 min

250 zł

Uda + kolana

30 min

349 zł

Łydki

30 min

299 zł

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO INSTYTUTU KOSMETOLOGII IMAGE
To jedyne, tak wyjątkowe miejsce, na konińskiej mapie urodowej z nowoczesną koncepcją
usług beauty. U nas znajdziesz najskuteczniejsze zabiegi, które gwarantują natychmiastowe
efekty. W bogatym menu zabiegowym IMAGE dostępny jest pełen zakres zabiegów
kosmetologii estetycznej, jak i najnowsze i najbardziej zaawansowane technologie High - Tech
do nieinwazyjnego odmładzania i regenerowania skóry.
Wyróżnia nas etyczne, bardzo indywidualne podejście do każdego klienta. Stawiamy przede
wszystkim na bezpieczeństwo i skuteczność w rozwiązywaniu problemów skórnych.
Tworzymy terapie zabiegowe skrojone na miarę Twoich potrzeb.

INSTYTUT KOSMETOLOGII I MEDYCYNY ESTETYCZNEJ
Al. 1-go Maja 3/9 (II piętro), 62-510 Konin,
tel. 662 497 510, 63 242 50 70, 63 249 39 69
www.image.konin.pl, e-mail: konin@instytutimage.pl
facebook.com/ImageInstytutKosmetologii

instagram.com/image.konin

Zaprezentowana oferta oraz podane w nim ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu
art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Instytut Kosmetologii i Medycyny Estetycznej Image w Koninie zastrzega sobie prawo do zmiany
treści niniejszego menu zabiegowego, bez konieczności informowania klientów o zmianach.

