Kozmetika Afrodita iz Rogaške Slatine je vodilna
slovenska hiša lepote, ki jo poslovna pot že peto
desetletje vodi v smeri proizvodnje naravne kozmetike. Njihova paleta izdelkov je zasnovana v tehnološko dovršenem kompleksu lastnih laboratorijev in
obsega preko 600 vrhunskih kozmetičnih izdelkov
za vsakodnevno in profesionalno nego kože. Izdelki
temeljijo na visoki vsebnosti naravnih aktivnih
sestavin ter ne vsebujejo parabenov, silikonov, parafina, alergenih parfumov in umetnih barvil. Prav
tako niso testirani na živalih. Podvrženi so natančnim dermatološkim, kemičnim in mikrobiološkim
testom in so certificirani s strani mednarodnih
inštitutov. Številni zadovoljni potrošniki doma in v
tujini so prepoznali visoko in konstantno kakovost
Kozmetike Afrodita in jih s podelitvijo priznanja
SI.brand uvrstili med najboljše slovenske storitvene
znamke.

Afroditina zlata masaža - DE LUXE GOLD 24 Ka

(60 min)
Sproščujoča in luksuzna masaža obraza in telesa s koški čistega 24 karatnega zlata v kombinaciji
z regenerativnim delovanje šipkovega olja nudi koži novo energijo in učinkovito anti – age zaščito. Po masaži je koža lepo napeta in prožna, z lepim, naravnim in mladostnim sijajem.

54,00 €

LUKSUZNA GOLD 24 Ka nega obraza, vratu in dekolteja

(60 min)
Razkošna nega s 24 – karatnim zlatom nudi koži nepozabno pomladitveno razvajanje z glajenjem drobnih gubic in učvrstitvijo kože.

69,00 €

DE-LUX NEGA GOLD 24 Ka nega obraza, vratu, dekolteja in rok

(90 min)
Luksuzni regenerativni postopek s 24 – karatnim zlatom in toplotno oblogo iz čebeljega voska,
povrne naraven in bleščeč videz obraza in rok , ter jih dodatno zaščiti pred nadaljnjim staranjem.

79,00 €

ANTISTRESS NEGA S HYALURONOM

(60 min)
Nega s 100 % naravno patentirano hyaluronsko kislino nudi globinsko vlaženje v vseh plasteh
kože in daje takojšnje opazne rezultate. Koža je po negi dolgotrajno navlažena in zaščitena pred
nadaljnjo izgubo vlage.

49,00 €

GLOBINSKA NEGA S HYALURONOM – LIFTING EFFECT

60,00 €

(80 min)
Nega s 100 % naravno patentirano hyaluronsko kislino in specialno masko, daje takojšnji učinek
glajenja gub in gubic. Koža je po negi opazno napeta in učvrščena.

Doplačilo za globinsko čiščenje
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(20 min)

8,00 €
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Za daljši učinek po razkošni negi, priporočamo nadaljnjo nego doma s salonskimi
artikli Kozmetike Afrodita:

CLEAN up čistilno mleko, 200 ml
CLEAN up tonik, 200 ml
GOLD 24 Ka dnevna krema, 50 ml
GOLD 24 Ka nočna krema, 50 ml
GOLD 24 Ka ampule, 5*1,5 ml
HYALURON krema nor-mast. Koža, 50 ml
HYALURON krema suha koža, 50 ml
VITA DERMA ampule Hyaluron, 5*1,5 ml

9,90 €
9,90 €
39,90 €
39,90 €
30,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €

Cene so v EUR in veljajo s 1.2.2013. Cene vključujejo DDV v skladu z zakonom. Pridržujemo si pravico
do spremembe cen.

REZERVACIJE

Svetujemo vam, da storitve v Thermalium rezervirate nekaj dni pred želenim terminom po telefonu
(02) 512 24 00 ali po e-pošti: thermalium@terme3000.si.

ODPOVEDI

Prosimo vas, da morebitne odpovedi sporočite dan pred rezerviranim terminom. V kolikor rezervirane storitve ne boste odpovedali in je ne boste koristili, vam bomo storitve primorani zaračunati.

NASVETI

Priporočamo vam, da v Thermalium pridete 10 minut pred pričetkom vašega tretmaja. Ob zamudi bomo
morali izbrani termin časovno omejiti. Pred terapijo vam odsvetujemo uživanje alkohola ali večjih obrokov.
Prosimo vas, da terapevta pred pričetkom postopka opozorite na morebitne posebnosti vašega zdravstvenega stanja in upoštevate njegova navodila. Posameznikom z resnejšimi obolenji svetujemo, da se pred katerokoli storitvijo posvetujete z osebnim zdravnikom.
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