Прайс-лист Догляд за шкірою обличчя
Догляд за шкірою обличчя XOXO BODY & MIND – це концепція, яка пропонує 5 рівнів
догляду за шкірою обличчя, де звичайна косметика безсильна. Як і всі послуги XOXO,
здоров'я, бадьорість і душевний спокій визначають слово КРАСА.
Чиста, сяюча шкіра, зменшеня ознак старіння, рівномірний колір та ущільненя структури
шкіри, на кшталт шкіри маленьких дітей - ось мета правильного догляду. У динамічному
сьогоденні, коли час є неймовірно цінним, важко знайти золоту середину поміж
крайнощами. В наші часи чиста натуральна косметика дає слабкі результати, а інвазивні
втручання часто призводять до комічних результатів у виразі обличчя. Проте у XOXO
BODY & MIND ми пропонуємо вам послідовні протоколи для кожної процедури, де у нашій
продукції сила трав та ароматерапії поєднується з силою нанотехнологій для перенесення
діючих речовин аж до дерми.
Comfort Zone - це італійська косметика, розроблена у топових лабораторіях з акцентом на
результат, але з цілісним підходом. Починаючи від клієнта, через експертів, які щоденно
контактують з діючими речовинами, через загальний вплив на тварин, екологію та нашу
планету ЗЕМЛЯ.

Перший рівень - Чиста та сяюча шкіра
Pure&Nourish

/очищення та живлення шкіри/

Clean&Heal

/ очищення проблемної шкіри та заспокійливий догляд/
- пахучий привітальний ритуал XOXO
- розпарювальна маска
- глибоке та ультразвукове очищення
- живлення/заспокоєння шкіри
- живильна концентрована маска
- дієвий масаж шкіри
- формування та фарбування брів та денний макіяж

90 хв.

129,00 €

Догляд за молодою шкірою
- привітальний пахучий ритуал XOXO, розпарювальна маска, глибоке та
ультразвукове очищення молодої незрілої шкіри

60 хв.

69,00 €

Другий рівень - Essential Skin Rituals
– Унікальне поєднання наукових досягнень, традиційних природних ритуалів і концентрованої
продукції приносить інтенсивний глибинний ефект, який буквально трансформує вашу шкіру
– Терапевт порекомендує найбільш підходящий догляд, щоб ви досягли бажаного
відновлюючого, ліфтингового або роз'яснюючого ефекту. Пори, зморшки, структурні та
пігментні нерівності пом’якшуються, а шкіра стає гладкою, сяючою та структурно
ущільненою.
– зволоження Hydramemory з унікальним пензликовим методом активного вживлення маски
в шкіру
– суміш натуральних екстрактів яблука, сочевиці та дині гарантує подвійне зволоження
та оптимальне розсіювання води до різних шарів шкіри
– відновлення Recovery Touch - дереза китайська (годжі) з високим вмістом
антиоксидантів і жирних кислот (омега 6 і 3) повертає блиск сухій, тьмяній і виснаженій
шкірі
– заспокоєння подразненої шкіри Remedy - нічна красуня (Mirabilis jalapa) зменшує запалення
та почервоніння шкіри, гісоп заспокоює та запобігає розширенню судинок, олія марули
гарантує довготривале зволоження (омега-9), а природні пробіотики стимулюють
мікрофлору шкіри та живлять корисні бактерії
– double peel - пілінг фруктовими кислотами відновлює роговий шар шкіри і зменшує перші
ознаки старіння

Mezo Т8 - мезотрансдукція/мезотерапія без голок!/
Завдяки електропорації ми можемо відкрити водні канали шкіри та за допомогою позитивних і
негативних полюсів ввести заряджені сироватки в її глибокі шари. Результат помітний вже одразу
після першої процедури. У нашому асортименті є сироватки для живлення, зволоження,
зменшення гіперпігментації, розгладження дрібних зморшок-павутинок, заповнення глибших
зморшок, легкого заповнення контурів губ, комплексного омолодження зони декольте та шиї,
або Stop Contraction (ефект ботокса без його використання).
Під час однієї процедури ми можемо унікально поєднати кілька різних сироваток в
різні зони, досягаючи таким чином чудового ефекту.

75 хв.

108,00 €

Express Essential Skin Ritual
Укорочений ритуал для зайнятих людей відрізняється від Essential Skin Ritual лише тим, що робиться
без масажу.

55 хв.

89,00 €

Третій рівень - Anti-AGE і D-AGE / найсильніші процедури проти зморшок для шкіри
обличчя та всього тіла/
Процедура для всього тіла D-AGE є ідеальним засобом корекції і профілактики в разі тендітної,
сухої шкіри зі зморшкуватістю. Екстракт зеленого волоського горіха забезпечить антиоксидантний
ефект, біо олія таману потурбується про лікування розтяжок і повернення еластичності,
босвеллієва кислота стимулює ефективність фібропластів та зміцнить волокна еластину та
колагену, і це все під час ексклюзивного догляду за обличчям Sublime Skin з атакуючим
ліфтинг-масажем, який стимулює регенерацію клітин і відновлює об’єм шкіри. Високу ефективність
забезпечує подвійний пілінг
з вітаміном С та з нанесенням двофазної пілінг-маски. Особливо рекомендуємо цю потужну
комбінацію для зрілої шкіри з пігментацією, зморшками та видимою втратою об’єму та
тонусу. Як бонус на Вас чекає пілінг з масажем рук, манікюр, формування та фарбування
брів і денний макіяж. Ніби заново народитесь!

135 хв.

189,00 €

Beauty&Body / персоналізований Essential Skin Ritual та детокс для живота, ніг і
стегон/
Цільовий догляд з урахуванням поточних потреб шкіри див. Essential Skin Rituals, які
починається з пахучого ритуалу Tranquility, а під час маски ми порадуємо Вас масажем рук.
Масаж обличчя Вас чекатиме під час інтенсивного догляду за тілом із серії процедур BODY
STRATEGIST, де ми зосередимося на животі, боках, стегнах та сідницях.
Покращує недоліки целюліту, стимулює ліполіз і дренує тканини. У кінці на вас чекають
формування та фарбування брів і денний макіяж.

110 хв.

163,00 €

Четвертий рівень - MICRONEEDLING /фракційне терапія мікроголкою/
Неінвазивне, проте інтенсивне лікування шкіри має на меті:
- радикальне зміцнення шкіри
- значне зменшення зморшок
-мінімізація пор
-лікування алопеції /випадіння волосся, залисин. Терапія підходить для великих ділянок, таких
як все обличчя, шия, декольте, живіт або сідниці.
Як проходить терапія?
Очищену шкіру обробляємо легким анестетиком, а потім наносимо сироватку за
показаннями. Пристрій перфорує шкіру і створює тисячі крихітних пор. Таке відчуття,
ніби хтось трохи дряпає вас. Процедура не є болючою. Ви можете відчувати легке
подразнення після процедури,
що проявляється почервонінням, легким печінням, яке, однак, через годинку пройде.
Для більш чутливої шкіри, через кілька годин. Після процедури не рекомендується
перебувати на сонці. Тому радимо вибрати вечірні години для процедури або не
виходити на вулицю. Результат видно вже після першого відвідування. Для
радикального ефекту процедуру необхідно повторити 3-6 разів з ідеальним інтервалом
у два-чотири тижні.

60 хв.

165,00 €

PLASMA LIFTING
Плазмаліфтинг – це неінвазивна процедура з використанням точно націленого плазмового
променя. На оброблених ділянках після втручання у тканини утворюється точка розміром прибл. 1
мм з подальшим ефектом зменшення об’єму поверхні шкіри. Чудові результати при підтяжці
обвислих повік, області навколо очей, кіл і зморшок під очима, носогубних складок,
а також навколо губ або підборіддя та шиї. Plasma Lift наноситься тільки на окремі ділянки, але не
на всю велику поверхню обличчя. У порівнянні з хірургічним втручанням, він не пошкоджує
навколишні тканини і не залишає шрамів або синців.
Побічними ефектами протягом перших 3 днів можуть бути набряк і поява жовтих плям на місці
нанесення, можливе відчуття поколювання на оброблених ділянках. Цей стан є нормальним і
необхідним для процесу загоєння.
Максимальний ефект досягається вже після першої процедури, а результат Plasma Lift
зберігається до 12 місяців. Щоб посилити ефект, ви можете повторити Plasma Lift вже через 6
місяців або через рік, залежно від вашого відчуття та потреб.

60 хв.

1 зона 180,00 €
3 зони 487,50 €

Миттєва засмага
41,00 €
13,00 €
19,00 €
18,00 €

Все тіло
Обличчя
Ноги
Обличчя, декольте,
руки

Макіяж
35,00 €

Святковий макіяж

Депіляція
Верхня губа
Під пахвами
Бікіні
До коліна
Передпліччя
Цілі ніжки
Фарбування вій
Формування +
фарбування брів +
Накладні пучки вій
Підтяжка вій
Ламінування брів

6,00 €
12,60 €
12,60 €
20,00 €
20,00 €
34,50 €
13,00 €
фарбування вій / депіляція верхньої 29,00 €
губи

19,00 €
40,00 €
45,00 €

