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StymulujStymuluj ąącoco –– rozjarozjaśśniajniaj ąąca ca nanonano
kuracja ze zkuracja ze złłotem i estrowotem i estrowąą witaminwitaminąą CC

Przebieg zabiegu:
� Zmyci eokolic oczu specjalnym Remover’em

oraz twarzy, szyi i dekoltu specjalnym 
mleczkiem

� NałoŜenie peelingu, masaŜ i tonizacja
tonikiem

� Aplikacja 10% nano serum Active C

� NałoŜenie maski Algaplast Vit C Forte z 
neutralnym aktywatorem algowym na 20 
min.

� Zdjęcie maski i aplikacja kremu Oxygenating
Eye na okolice oczu oraz kremu Golden Vit
C na twarz, szyję i dekolt

Efekty:
� Wzmacnia naczynia, rozjaśnia przebarwienia, 

dodaje energii, skutecznie odmładza

Luksusowy płat przeciwzmarszczkowo -
nawilŜający z 24 karatowym zmikronizowanym
złotem, proteinami soi i kwasem hialuronowym

Pielęgnacja domowa:
Revival Active C serum 5%
Golden Vit C cream
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Lokalizacja studiaLokalizacja studia

Studio zlokalizowane jest na Studio zlokalizowane jest na 
Starym MieStarym Mieśście w Elblcie w Elbląągu gu 

przy ul. Kowalskiej 8przy ul. Kowalskiej 8--9/B 9/B obok obok 
hotelu hotelu „„ Pod LwemPod Lwem”” , pod butikiem , pod butikiem „„ BiancaBianca””

ZimZim ąą studio otwarte jest:                                studio otwarte jest:                                
PoniedziaPoniedziałłek ek -- pipiąątek: 8.00 tek: 8.00 –– 19.00 19.00 

Sobota: 8.00 Sobota: 8.00 –– 16.0016.00



ul. Kowalska 8ul. Kowalska 8--9/B9/B www.redapple.home.plwww.redapple.home.pltel.: 055 618 35 15, kom: 502 199 116tel.: 055 618 35 15, kom: 502 199 116

„„ dla ciadla ciałła i duchaa i ducha””

Zapewniamy: 
� Relaks, odnowę i odrobinę luksusu 

� OdpręŜenie i receptę na codzienny stres 

� Poprawę wyglądu, nastroju i humoru. 

� ukojenie nerwów i odzyskanie równowagi

U nas, w jednym miejscu i czasie, kaŜda z Pań
zadba kompleksowo o swoje włosy, ciało, dłonie, 
stopy i paznokcie. Zrelaksuje się, zregeneruje ciało 
i umysł w przytulnej pełnej harmonii atmosferze

Oferujemy:
� Koloryzacje, zmianę i stylizację fryzury i uczesania

� Zabiegi regeneracyjne i pielęgnacyjne na włosy

� Poprawę wyglądu i zdrowia skóry całego ciała

� Tradycyjną kosmetykę twarzy, szyi i dekoltu

� Niekonwencjonalną kosmetykę estetyczną

� Zabiegi SPA na ciało, dłonie i stopy

� PrzedłuŜanie, wypełnianie i zdobienie paznokci

� MasaŜe klasyczne, kosmetyczne i relaksacyjne

� Zabiegi poprawiające zdrowie i kondycję fizyczną

� Akupresurę i inne zabiegi paramedyczne

� Regenerację ciała i umysłu w saunie fińskiej

� Lecznicze i kosmetyczne własności Infra Red
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Salon kosmetycznySalon kosmetyczny
Kosmetyka twarzy, szyi i dekoltuKosmetyka twarzy, szyi i dekoltu

ZaleZaleŜŜnie od diagnozy cery polecamy:nie od diagnozy cery polecamy:
�� Zabiegi oczyszczania twarzy  Zabiegi oczyszczania twarzy  
�� Zabiegi Zabiegi normalizujnormalizująącoco -- oczyszczajoczyszczająące dla ce dla 

cery tcery tłłustej, trustej, trąądzikowej i mieszanej dzikowej i mieszanej 
�� Zabiegi Zabiegi nawilnawilŜŜajająącoco -- dotleniajdotleniająące ce 
�� Zabiegi Zabiegi antianti ageage, , przeciwzmarszczkoweprzeciwzmarszczkowei i 

liftingujliftinguj ąącecedla skdla skóór dojrzar dojrzałłych ych 
�� Zabiegi wyciszajZabiegi wyciszająące dla skce dla skóór dojrzar dojrzałłych z ych z 

couperosecouperosei wrai wraŜŜliwych liwych 
orazoraz
�� Maski Maski algowealgowedla dla wszystkich rodzajdla dla wszystkich rodzajóów w 

cery cery 
�� RegeneracjRegeneracjęę skskóóry twarzy z ry twarzy z peelingiempeelingiem

kwasem kwasem prirogronowymprirogronowym
�� RegulacjRegulacjęę oraz hennoraz hennęę brwi i rzbrwi i rzęęs s 
�� MasaMasaŜŜe twarzy i zabiegi piele twarzy i zabiegi pielęęgnacji oczugnacji oczu
�� Profesjonalne makijaProfesjonalne makijaŜŜe okazjonalne e okazjonalne 
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Salon kosmetycznySalon kosmetyczny
Kosmetyka twarzy, szyi i dekoltuKosmetyka twarzy, szyi i dekoltu

Technologie:Technologie:

�� MikrodermabrazjaMikrodermabrazja
diamentowadiamentowa

�� PPeelingeelingkawitacyjnykawitacyjny

�� PeelingiPeelingikwasami          kwasami          
nowonowośćść: kwas pirogronowy: kwas pirogronowy

�� JJonoforezaonoforezai i sonoforezasonoforeza

�� Wstrzykiwania i nakWstrzykiwania i nak łłuwaniauwania
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Salon kosmetycznySalon kosmetyczny
Kosmetyka twarzy, szyi i dekoltuKosmetyka twarzy, szyi i dekoltu

Przed
Po

Po 14 dniach
Martwy naskórek 

śywy naskórek

60%

40%

35%

65%

Schemat regeneracji naskórka po mkrodermabrazji
Tej jesieni szczególnie polecamy:
� Mikrodermabrazja diamentowa
� Nowoczesny, bezbolesny i nieinwazyjny zabieg mechanicznego, 

głębokiego usuwania martwej warstwy naskórka, wygładzenia cery, 
niwelacji zmarszczek, eliminacji drobnych blizn, zwiotczeń i plam 
pigmentacyjnych. Po kaŜdej sesji zabiegu skóra staje się bardziej 
gładka, miękka, elastyczna i lśniąca. Nabiera zdrowego, młodego i 
niewinnego wyglądu oraz kolorytu.

�� Kuracja z kwasem pirogronowymKuracja z kwasem pirogronowym(nowo(nowośćść))
�� CzCzęśęściciąą zabiegu jest naturalny zabiegu jest naturalny peelingpeelingktktóórego efekt zblirego efekt zbliŜŜony  jest do ony  jest do 

zabiegzabiegóów w peelingamipeelingamichemicznymi. Uzyskujemy: rozjachemicznymi. Uzyskujemy: rozjaśśnienie nienie 
przebarwieprzebarwieńń, popraw, poprawęę elastycznoelastycznośści skci skóóry, redukcjry, redukcjęę zmarszczek, zmarszczek, 
wypwypłłycenieycenieblizn, poprawienie kolorytu i zmniejszenie blizn, poprawienie kolorytu i zmniejszenie 
przetprzetłłuszczenia skuszczenia skóóry ry 

�� StymulujStymulująącoco -- rozjarozjaśśniajniająąca ca nanonano kuracja ze zkuracja ze złłotem i otem i 
estrowestrowąą witaminwitaminąą C (super nowoC (super nowośćść))

�� Zabieg prezentuje nasz kosmetolog w trakcie pokazuZabieg prezentuje nasz kosmetolog w trakcie pokazu

Pełna oferta naszych zabiegów twarzy znajduje 
się na stronie www.redapple.home.pl
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Salon kosmetycznySalon kosmetyczny
Zabiegi kosmetyczne na ciaZabiegi kosmetyczne na ciałłoo

W naszej ofercie znajdują się:
� Zabiegi SPA na ciało:
� WYSZCZUPLANIE I REDUKCJA CELLULITU
• Zabieg wyszczuplający i redukujący cellulit -pomarańcza

• Zabieg antycellulitowy miodem i czerwonym winem

� MODELOWANIE I UJ ĘDRNIANIE SYLWETKI
� Zabieg modelujący i energizujący ciało – capuccino

�� Depilacje woskiemDepilacje woskiem
�� CaCałłego ciaego ciałłaa

�� Zabiegi czZabiegi częśęściowe (pachy, rciowe (pachy, ręęce, ce, łłydki, uda, nogi, ydki, uda, nogi, 
bikini, wbikini, w ąąsik)sik)
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Salon kosmetycznySalon kosmetyczny
PielPielęęgnacja dgnacja dłłoni i stoni i stóópp

�� Manicure klasyczny Manicure klasyczny 

�� Manicure SPA Manicure SPA 

�� Pedicure klasycznyPedicure klasyczny

�� Pedicure SPAPedicure SPA

�� Zabiegi parafinoweZabiegi parafinowe

�� Paznokcie Paznokcie ŜŜelowe elowe 

�� Paznokcie akrylowe Paznokcie akrylowe 

�� PrzedPrzedłłuuŜŜanie i dopeanie i dopełłnianie paznokcinianie paznokci

�� Artystyczne zdobienie paznokci Artystyczne zdobienie paznokci ––
malowanie i zdobienie stamalowanie i zdobienie stałłe e (efekty do (efekty do 
sprawdzenia w trakcie pokazu)sprawdzenia w trakcie pokazu)
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Salon kosmetycznySalon kosmetyczny
Marka kosmetykMarka kosmetykóóww

W naszym salonie bazujemy na profesjonalnych W naszym salonie bazujemy na profesjonalnych 
kosmetykach marki CLARENA.kosmetykach marki CLARENA.

CLARENA GROUP to miCLARENA GROUP to mi ęędzynarodowa grupa dziadzynarodowa grupa działłajająąca ca 
w branw branŜŜy kosmetyki profesjonalnej. Grupa zrzesza cztery y kosmetyki profesjonalnej. Grupa zrzesza cztery 
wiodwiodąące marki na rynku kosmetycznym: CLARENA ce marki na rynku kosmetycznym: CLARENA --
profesjonalne kosmetyki wyznaczajprofesjonalne kosmetyki wyznaczająące nowe standardy, ce nowe standardy, 
RUBICA RUBICA -- nowoczesny sprznowoczesny sprzęęt kosmetyczny, oraz t kosmetyczny, oraz 
CLARENA SPA i MARIPOSA NAILCLARENA SPA i MARIPOSA NAIL

JakoJakośćść i efektywnoi efektywnośćść kosmetykkosmetykóóww CLARENA zostaCLARENA zostałła a 
wielokrotnie potwierdzona prestiwielokrotnie potwierdzona prestiŜŜowymi nagrodami i owymi nagrodami i 
wyrwyróóŜŜnieniami, m.in.:nieniami, m.in.: Hit Salon 2005 i 2006, Ekspert Hit Salon 2005 i 2006, Ekspert 
Urody 2007, II Plebiscyt PiUrody 2007, II Plebiscyt Pięękna Nefretete oraz innymi. kna Nefretete oraz innymi. 

Produkty tej marki sProdukty tej marki s ąą dostdostęępne tylko w wybranych pne tylko w wybranych 
salonach kosmetycznych. Gabinetysalonach kosmetycznych. Gabinetywspwspóółłpracujpracująące z ce z 
firmfirm ąą CLARENA zapewniajCLARENA zapewniająą wybwybóór najlepszego, r najlepszego, 
indywidualnego programu pielindywidualnego programu pielęęgnacyjnego dla kagnacyjnego dla kaŜŜdej dej 
Klientki.Klientki.
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Salon kosmetycznySalon kosmetyczny
WybraneWybrane linie kosmetyklinie kosmetykóóww

CLARENA - twarz                              
Skóra trądzikowa, tłusta i mieszana

CLARENA - twarz
Skóra naczyniowa, wraŜliwa i alergiczna

CLARENA - twarz                     
Skóra sucha, odwodniona i opalona

CLARENA – ciało (Zabiegi SPA)            
Wyszczuplanie, ujędrnienie, redukcja rozstępów i cellulitu.

CLARENA - twarz
Odnowa i redukcja zmarszczek

CLARENA - twarz (anti age)
poprawa napięcia i odŜywienie

Farmona – pielęgnacja dłoni
Farmona

pielęgnacja stóp
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Salon kosmetycznySalon kosmetyczny
Wybrane kosmetyki do odsprzedaWybrane kosmetyki do odsprzedaŜŜyy

Krem z Krem z nanonano zzłłotem i otem i nanonano estrowestrowąą witaminwitaminąą C, C, ekskluzywny krem z unikalnym kompleksem ekskluzywny krem z unikalnym kompleksem 
nanoznanozłłotaota i jedwabiu wzbogacony aktywni jedwabiu wzbogacony aktywnąą i trwai trwałąłą formformąą witaminy C.witaminy C. Przeznaczony do Przeznaczony do 
profesjonalnej kuracji kaprofesjonalnej kuracji kaŜŜdego rodzaju cery szarej, zmdego rodzaju cery szarej, zmęęczonej, ze zmarszczkami i czonej, ze zmarszczkami i przebarwieniamiprzebarwieniami. . 
RewitalizujeRewitalizuje, g, głęłęboko nawilboko nawilŜŜa, dziaa, działła silnie a silnie przeciwzmarszczkowoprzeciwzmarszczkowoii rozrozśświetlawietla cerceręę zzłłotym blaskiem.otym blaskiem.

Eliksir mEliksir m łłodoodośści z 5% witaminci z 5% witaminąą CC -- odmodmłładzajadzająącoco--rozjarozjaśśniajniająąceceserum przeznaczone do domowej serum przeznaczone do domowej 
kuracji cery wymagajkuracji cery wymagająącej szybkiej odnowy i regeneracji. Zapewnia doskonacej szybkiej odnowy i regeneracji. Zapewnia doskonałąłą pielpielęęgnacjgnacjęę skskóóry ry 
suchej, dojrzasuchej, dojrzałłej, zniszczonej nadmiernej, zniszczonej nadmiernąą ekspozycjekspozycjąą na sna słłoońńce, ze skce, ze skłłonnoonnośściciąą do do przebarwieprzebarwieńń. . 
Estrowa postaEstrowa postaćć witaminy C  gwarantuje jej trwawitaminy C  gwarantuje jej trwałłoośćść i maksymalni maksymalnąą skutecznoskutecznośćść w odmw odmłładzaniu skadzaniu skóóry.ry.

MatujMatuj ąący krem na dziecy krem na dzieńń -- lekka emulsja matujlekka emulsja matująąca, odpowiadajca, odpowiadająąca specyficznym wymaganiom cery ca specyficznym wymaganiom cery 
ttłłustej i mieszanej. Oczyszcza pory, trwale regulujustej i mieszanej. Oczyszcza pory, trwale regulująąc aktywnoc aktywnośćść gruczogruczołłóów w łłojowych.  Pozostawia ojowych.  Pozostawia 
skskóórręę śświewieŜąŜą, czyst, czystąą i matowi matowąą, zapewniaj, zapewniająąc  trwac  trwałłoośćść makijamakijaŜŜu przez cau przez całły dziey dzieńń..

Luksusowy krem Luksusowy krem MikrokolagenowyMikrokolagenowy z Peptydamiz Peptydami-- luksusowy  krem z luksusowy  krem z mikrokolagenemmikrokolagenemi i 
opatentowanym  kompleksem peptydowym, rozkurczajopatentowanym  kompleksem peptydowym, rozkurczająącym skcym skóórręę wokwokóółł zmarszczek jak zmarszczek jak botoksbotoks. . 
Naturalne filtry UV chroniNaturalne filtry UV chroniąą przed przed fotostarzeniemfotostarzeniemi degradacyjnym wpi degradacyjnym wpłływem wolnych rodnikywem wolnych rodnikóów. Ze w. Ze 
wzglwzglęędu na unikalndu na unikalnąą recepturrecepturęę krem stanowi  bezinwazyjnkrem stanowi  bezinwazyjnąą alternatywalternatywęę zabiegzabiegóów w 
przeciwzmarszczkowychprzeciwzmarszczkowych
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Salon kosmetycznySalon kosmetyczny
Kosmetyki do odsprzedaKosmetyki do odsprzedaŜŜyy

Jedwabne  perły kawiorowe:regenerująco-stymulujące, z  ekstraktem kawiorowym przeznaczone dla 
dojrzałej, odwodnionej, wraŜliwej cery zapewniające aksamitną gładkość i promienny blask. 

Napinające perły izoflawonowe:odmładzające i liftujące, bogate w izoflawony z soi. Uzupełniają
niedobory hormonalne i stymulują odnowę komórkową. NawilŜają, spłycają zmarszczki i wyraźnie 
napinają skórę. Polecane szczególnie po 40 roku Ŝycia.

Ceramidowe perły piękna: przeciwzmarszczkowe serum  odbudowujące barierę ochronną skóry i 
wzmacniające jej strukturę. Zapewniają efekt napięcia i wygładzenia. Polecane dla osób o suchej, 
wraŜliwej skórze i często korzystających z solarium.

Perełki do skóry wraŜliwej: łagodzące perły z Ŝelem aloesowym przeznaczone do pielęgnacji cery 
wraŜliwej, naczyniowej i odwodnionej. Działają kojąco i przeciwzapalnie, wspomagając układ 
odpornościowy skóry. Koktajl witamin i kwas foliowy opóźniają procesy starzenia.

Serum multipeptydowe na okolice oczu i ust: luksusowe perły młodości przywracające świeŜość i blask 
zmęczonej skórze wokół oczu. Zawierają lekki, jedwabisty Ŝel  z  kompleksem wielokierunkowo 
działających  peptydów.

Ujędrniaj ące perły do pielęgnacji biustu i dekoltu. Ujędrniają i nawilŜają skórę jednocześnie 
zapobiegając degradacji włókien kolagenowych i powstawaniu rozstępów.

Regenerujące perły na dłonie. Regenerująco-uelastyczniające perły z koenzymem Q10 , który stymuluje 
regenerację komórkową skóry zwiększając jej odporność i zapobiegając utracie wilgoci. Zawarty w nich 
krzem  wspomaga spręŜystość, wzmacnia paznokcie i zapobiega ich łamliwości.

Endorfinowe perły szczęścia, z jedwabistym zawierającym tefrolinę Ŝelem. Nowoczesny neurokosmetyk
umoŜliwiający skórze obronę przed stresem, opóźnienie procesu starzenia się oraz likwidację podraŜnień
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Salon kosmetycznySalon kosmetyczny
Medycyna estetycznaMedycyna estetyczna

Dla bardziej wymagajDla bardziej wymagająących klientek polecamy:cych klientek polecamy:

�� MezoterapiMezoterapięę (ig(igłłowowąą))

�� RollRoll –– CitCit medycznymedyczny

�� Wstrzykiwanie kwasu hialuronowegoWstrzykiwanie kwasu hialuronowego

�� Zabiegi na wyciZabiegi na wyciąągach tkankowychgach tkankowych

�� PeelingPeelingazjatycki azjatycki 

�� Zamykanie rozszerzonych naczynekZamykanie rozszerzonych naczynek

�� MakijaMakija ŜŜ permanentny permanentny 

�� Konsultacje lekarskieKonsultacje lekarskie



ul. Kowalska 8ul. Kowalska 8--9/B9/B www.redapple.home.plwww.redapple.home.pltel.: 055 618 35 15, kom: 502 199 116tel.: 055 618 35 15, kom: 502 199 116

Salon kosmetycznySalon kosmetyczny
Medycyna estetyczna Medycyna estetyczna -- MezoterapiaMezoterapia

MezoterapiaMezoterapia (ig(igłłowa), od lat wykorzystywana w medycynie, polega na owa), od lat wykorzystywana w medycynie, polega na 
wstrzykiwaniu mawstrzykiwaniu małłych dawek substancji leczniczych w miejsca zmienione ych dawek substancji leczniczych w miejsca zmienione 
chorobowo.chorobowo.
W dermatologii estetycznej aktywne substancje odW dermatologii estetycznej aktywne substancje odŜŜywcze wprowadza siywcze wprowadza sięę za za 
pomocpomocąą zastrzykzastrzykóów w śśrr óódskdskóórnych bezpornych bezpośśrednio do grednio do głęłębokich warstw skbokich warstw skóóry, ry, 
dzidzięęki czemu uzyskuje siki czemu uzyskuje sięę 100% 100% wchwchłłanialnoanialnośćść i wielokrotnie szybsze, lepsze i i wielokrotnie szybsze, lepsze i 
trwalsze efekty nitrwalsze efekty niŜŜ przy metodach konwencjonalnych. Preparaty moprzy metodach konwencjonalnych. Preparaty moŜŜna na 
wprowadzawprowadzaćć w twarz, szyjw twarz, szyjęę, dekolt, sk, dekolt, skóórr ęę owowłłosionosionąą ggłłowy, poowy, pośśladki, uda, ladki, uda, 
brzuch. brzuch. 
PrzykPrzykłładowe wskazania: zwiotczaadowe wskazania: zwiotczałła ska skóóra, zmarszczki, pierwsze oznaki ra, zmarszczki, pierwsze oznaki 
starzenia, miejscowy nadmiar tkanki tstarzenia, miejscowy nadmiar tkanki tłłuszczowej, skuszczowej, skóóra przetra przetłłuszczajuszczająąca sica sięę, , 
cellulitcellulit , podw, podwóójny podbrjny podbr óódek, rozstdek, rozstęępy, nadmierne wypadanie wpy, nadmierne wypadanie włłososóów, w, łłojotok, ojotok, 
ososłłabienie struktury wabienie struktury włłosa. osa. 
Uwaga: W metodach tzw. Uwaga: W metodach tzw. MezoterapiiMezoterapii bezigbezigłłowej (nie sowej (nie słłusznie zwanych usznie zwanych 
mezoterapimezoterapiąą) preparaty wprowadza si) preparaty wprowadza sięę metodami tradycyjnymi jak metodami tradycyjnymi jak 
jonoforeza,ijonoforeza,i sonoforezasonoforeza(brak 100% gwarancji (brak 100% gwarancji wchwchłłanialnoanialnośścici). Efekty takich ). Efekty takich 
zabiegzabiegóów nie mogw nie mogąą bybyćć porporóównywalne do zabiegwnywalne do zabiegóów w mezoterapiimezoterapii wwłłaaśściwej ciwej ––
igigłłowej,owej,
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Salon kosmetycznySalon kosmetyczny
Medycyna estetycznaMedycyna estetyczna

RollRoll –– CitCit medyczny.medyczny.Profesjonalny zabieg wykonywany Profesjonalny zabieg wykonywany 
pod znieczuleniem, polegajpod znieczuleniem, polegająący na wykonaniu nakcy na wykonaniu nakłłuućć i i 
wprowadzeniu w gwprowadzeniu w głęłębokie warstwy skbokie warstwy skóóry preparatry preparat óów w 
czynnych aktywnie. Gczynnych aktywnie. Głłóówne dziawne działłanie metody to poprawa anie metody to poprawa 
wyglwygląądu skdu skóóry, zwiry, zwięększenie odpornokszenie odpornośści i pogrubienie ci i pogrubienie 
skskóóry, opry, opóóźźnienie procesnienie procesóów starzenia, korekta zmarszczek w starzenia, korekta zmarszczek 
oraz dziaoraz działłanie anie lifingujlifinguj ąącece, i regeneruj, i regenerująące. Zaletce. Zaletąą metody metody 
jest 100 000 razy szybsze wnikanie zwijest 100 000 razy szybsze wnikanie zwiąązkzkóów aktywnych w w aktywnych w 
ggłąłąb skb skóóry niry ni ŜŜ przy metodach tradycyjnych. W naszych przy metodach tradycyjnych. W naszych 
zabiegach kluczowzabiegach kluczowąą rolrol ęę w odmw odmłładzaniu skadzaniu skóóry pery pełłniniąą
witaminy i antyutleniacze zawarte w kosmetykach witaminy i antyutleniacze zawarte w kosmetykach 
EnvironEnviron ®®..
Wstrzykiwanie kwasu hialuronowego.Wstrzykiwanie kwasu hialuronowego.Zabieg Zabieg 
przeznaczony dla osprzeznaczony dla osóób, ktb, któóre pragnre pragnąą skutecznie zskutecznie złłagodziagodzićć
linilini ęę zmarszczek, powizmarszczek, powięększykszyćć lub wymodelowalub wymodelowaćć usta, usta, 
podniepodnieśćść ich kich kąąciki, przywrciki, przywr óócicićć twarzy mtwarzy młłody i pogodny ody i pogodny 
wyglwygląąd. Mod. MoŜŜliwe jest takliwe jest takŜŜe spe spłłycanie blizn ycanie blizn npnp. . 
potrpotrąądzikowychdzikowych..
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Medycyna estetycznaMedycyna estetyczna
gwarancja profesjonalizmugwarancja profesjonalizmu

W naszym studio zabiegi z zakresu W naszym studio zabiegi z zakresu 
medycyny estetycznej wykonuje medycyny estetycznej wykonuje 
gogośścinnie Pani Maria cinnie Pani Maria StacewiczStacewicz. . 

Dyplomowana pielDyplomowana pielęęgniarka i gniarka i 
kosmetolog z wieloletnim kosmetolog z wieloletnim 

dodośświadczeniem i praktykwiadczeniem i praktykąą. . 
Prekursor metod dermatologii Prekursor metod dermatologii 

estetycznej i uznany autorytet w estetycznej i uznany autorytet w 
kraju i poza granicami Polski. kraju i poza granicami Polski. 
Zdobywczyni wielu nagrZdobywczyni wielu nagróód w d w 

ogogóólnopolskich i zagranicznych lnopolskich i zagranicznych 
konkursach z zakresu medycyny konkursach z zakresu medycyny 

estetycznej.estetycznej.
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Medycyna estetycznaMedycyna estetyczna
RezultatyRezultaty
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Medycyna estetycznaMedycyna estetyczna
RezultatyRezultaty
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Studio FryzurStudio Fryzur
�� StrzyStrzyŜŜenie, cienie, cięęcie, podcicie, podcięęcia, cia, 

cieniowania,cieniowania,……

�� Modelowanie, prostowanie, stylizacjaModelowanie, prostowanie, stylizacja

�� Farbowanie jeden kolor, z refleksami,..Farbowanie jeden kolor, z refleksami,..

�� Koloryzacja chemiczna i naturalnaKoloryzacja chemiczna i naturalna

�� Mineralna Mineralna dekoloryzacjadekoloryzacjawwłłososóóww

�� BlleyageBlleyage: jeden kolor, dwa kolory, na : jeden kolor, dwa kolory, na 
koronie,..koronie,..

�� TrwaTrwałła ondulacjaa ondulacja

�� UpiUpięęcia i stylizacje okazjonalne cia i stylizacje okazjonalne 

�� Zabiegi regeneracyjne i pielZabiegi regeneracyjne i pielęęgnacyjnegnacyjne

�� Sauna do wSauna do włłososóów (nawilw (nawilŜŜanie z anie z 
ozonowaniem)ozonowaniem)
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Studio Fryzur            Studio Fryzur            
efekty pracy naszych stylistekefekty pracy naszych stylistek

PoPoPrzedPrzed
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Studio Fryzur            Studio Fryzur            
efekty pracy naszych stylistekefekty pracy naszych stylistek

PoPoPrzedPrzed
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Studio Fryzur            Studio Fryzur            
Efekty pracy naszych stylistekEfekty pracy naszych stylistek

PoPoPrzedPrzed
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Studio Fryzur            Studio Fryzur            
Marka jakoMarka jako śści usci usłług i kosmetykug i kosmetykóóww

to:
�� Firma z wyobraFirma z wyobraźźniniąą stworzona po to by stworzona po to by 

wyniewynieśćść sztuksztukęę fryzjerskfryzjersk ąą ponad zwyczajnoponad zwyczajnośćść

�� WWłłoski styl i kreatywnooski styl i kreatywnośćść prosto z Wprosto z Włłochoch

�� MiMi ęędzynarodowy koncern o dzynarodowy koncern o śświatowym wiatowym 
zasizasięęgu i obrotach na poziomie gu i obrotach na poziomie 
kilkudziesikilkudziesięęciu milionciu milionóów eurow euro

�� WartoWarto śści firmy: Mediolan, Moda, ci firmy: Mediolan, Moda, 
NowoczesnoNowoczesnośćść i Wysoka jakoi Wysoka jakośćść

�� PodPodąŜąŜanie za najnowszymi trendami w anie za najnowszymi trendami w 
modzie modzie śświatowejwiatowej

�� Wysokiej jakoWysokiej jakośści produkty, ktci produkty, kt óóre nie muszre nie musząą
bybyćć reklamowane, bo promujreklamowane, bo promująą sisięę samesame

�� Indywidualne podejIndywidualne podejśście do kacie do kaŜŜdego klienta, dego klienta, 
diagnoza wdiagnoza włłosa i indywidualnie dobrany osa i indywidualnie dobrany 
zabiegzabieg

�� Inwestycje w szkolenia personelu salonInwestycje w szkolenia personelu salonóów w 
wspwspóółłpracujpracująących cych 

�� Gwarancja wysokiej jakoGwarancja wysokiej jakośści obsci obsłługi klientaugi klienta



Studio Fryzur            Studio Fryzur            
Kosmetyki do koloryzacjiKosmetyki do koloryzacji

Technologia: Zaawansowana Technologia: Zaawansowana 
receptura receptura EvolutionEvolution ofof thethe ColorColor
z systemem HCI (z systemem HCI (HyperHyper IntenseIntense

ColorColor System) z ALFAPARF System) z ALFAPARF 
MilanoMilano LaboratoryLaboratory . . 

Skrystalizowane Skrystalizowane mikropigmentymikropigmenty
ewoluujewoluująą: Mniejsze, czystsze : Mniejsze, czystsze 

skrystalizowane skrystalizowane mikropigmentymikropigmenty
z HCI z HCI -- zapewniajzapewniająą lepszlepsząą

penetracjpenetracjęę koloru w strukturkoloru w struktur ęę
wwłłosa, a wewnosa, a wewnąątrz wtrz w łłosa tworzosa tworząą
one wione więększe czksze cząąsteczki koloru o steczki koloru o 
intensywniejszej koncentracji i intensywniejszej koncentracji i 

blokujblokuj ąą je w je w śśrodku wrodku w łłosa. osa. 
Wynikiem jest rWynikiem jest r óównomierna I wnomierna I 

ddłługotrwaugotrwałła koloryzacjaa koloryzacja..



Koloryzacja ton w tonKoloryzacja ton w tonKoloryzacja ton w tonKoloryzacja ton w tonKoloryzacja ton w tonKoloryzacja ton w tonKoloryzacja ton w tonKoloryzacja ton w ton

Koloryzacja przy uKoloryzacja przy uŜŜyciu yciu 
barwnikbarwnik óów naturalnych w naturalnych 

pochodzenia ropochodzenia rośślinnego takich jaklinnego takich jak
rubbiarubbia , szafran i indygo, szafran i indygo

Naturalnym utrwalaczem w linii Naturalnym utrwalaczem w linii ColorColor WearWear jest tanina, ktjest tanina, któóra zatrzymuje  grupy ra zatrzymuje  grupy 
chromoforowechromoforowe powipowiąązane z wzane z włłóóknem, gwarantujknem, gwarantująąc dc dłługotrwaugotrwałąłą intensywnointensywnośćść

koloru i pokoloru i połłysk...+ trwaysk...+ trwałłoośćść ddłłuuŜŜszsząą o 30%!o 30%!

Studio Fryzur            Studio Fryzur            
Kosmetyki do koloryzacjiKosmetyki do koloryzacji
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� Linia Midollo di Bamboo. Trójwymiarowa rekonstrukcja zniszczonych 
włosów od wewnątrz. Ekstrakty roślinne z pędów bambusa, w połączeniu z 
duŜą ilością protein oraz naturalne olejki, wnikają do najgłębszych warstw 
włosa i oddziaływując na jego strukturę regenerują, uzupełniają i odbudowują
jego uszkodzenia wewnętrzne; wzmacniają, wygładzają, poprawiają
elastyczność i połysk

� Linia Semi di Lini Diamante. Mikrokrystaliczne kuracje diamentowe 
długotrwały blask (pilęgnacja i stylizacja). Ekskluzywne kuracje nadające 
włosom wspaniały połysk i blask. Włosy zaczynają lśnić nowym światłem 
błyszcząc jak klejnot.

� Linia SPLENDORE di Fiori di Lino. Kuracje mające na celu wyjątkową
ochronę koloru i zapewnienie długotrwałego blasku włosom po 
profesjonalnej koloryzacji.

� Linia Odmładzająca włosy (anti – age).Specjalne naturalne preparaty 
umoŜliwiają ekskluzywne, profesjonalne kuracje przeciwko starzeniu się
włosów, które zwalczają i pomagają w naprawieniu uszkodzeń wywołanych 
przez środowisko oraz biologiczne procesy starzenia się. 

� Linia NUTRI SEDUCTION do włosów kr ęconych i/lub suchych. 
Specjalistyczna linia pielęgnacyjna wzbogacona o pochodne kaszmiru, 
głęboko odŜywia włosy suche lub z tendencją do nadmiernego skręcania się, 
sprawiając Ŝe stają sięmiękkie i gładkie. Kryształki kaszmiru odŜywiają i 
chronią włókno włosów bez ich obciąŜania natychmiast i trwale zapobiegając 
ich skręcaniu się. Włosy stają się lśniące, błyszczące, miękkie w dotyku, 
skąpane w atrakcyjnym zapachu.

Studio FryzurStudio Fryzur
PielPielęęgnacja i stylizacja gnacja i stylizacja –– linie produktlinie produkt óóww
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Zabiegi na wZabiegi na włłosy osy 
regeneracja, odregeneracja, odŜŜywianie, pielywianie, pielęęgnacjagnacja

��System rekonstrukcji zniszczonych i ekstremalnie zniszczonych wSystem rekonstrukcji zniszczonych i ekstremalnie zniszczonych włłososóów w ––
MIDOLLO di MIDOLLO di BambooBamboo

Odbudowa na zimno lub odbudowa termicznaOdbudowa na zimno lub odbudowa termiczna

Rekonstrukcja poprzez kauteryzacjRekonstrukcja poprzez kauteryzacjęę na zimno lub termicznna zimno lub termicznąą..

�Zabiegi Odmładzające włosy (anti – age)do wdo włłososóów matowych i w matowych i 
ekstremalnie matowychekstremalnie matowych

kuracja odkuracja odŜŜywiajywiająąccąą dla wdla włłososóów matowych i zmw matowych i zmęęczonychczonych

kuracja ekstra nabkuracja ekstra nabłłyszczajyszczająąccąą dla wdla włłososóów zmw zmęęczonych i bardzo matowychczonych i bardzo matowych

��MikrokrystaliczneMikrokrystaliczne kuracjekuracje diamentowediamentoweSemiSemidi Lino di Lino DiamanteDiamante

kuracja diamentowa kuracja diamentowa -- ddłługotrwaugotrwałły y blasblas

kuracja krysztakuracja kryształłowy blask owy blask -- perfekcyjne proste wperfekcyjne proste włłosy z efektem osy z efektem śświatwiatłłaa

kuracja pukle kuracja pukle śświatwiatłła a –– wysokiej jakowysokiej jakośści lokici loki

Kuracja zKuracja złłota ota –– mimięękkie i jedwabiste lokikkie i jedwabiste loki

��Zabiegi SPLENDORE di Zabiegi SPLENDORE di fiorifiori di lino di lino –– ekstremalna ochrona koloru ekstremalna ochrona koloru (gratis (gratis 
przy koloryzacji)przy koloryzacji)

Kuracje: LOCKKuracje: LOCK--IN utrwalajIN utrwalająąca kolor;  Nawilca kolor;  NawilŜŜajająąca, Zwica, Zwięększajkszająąca objca objęętotośćść

��Kuracje i stylizacje NUTRI SEDUCTION do wKuracje i stylizacje NUTRI SEDUCTION do włłososóów krw kr ęęconych i/lub conych i/lub 
suchychsuchych(gratis przy koloryzacji)(gratis przy koloryzacji)

Zabiegi dobieramy do indywidualnych potrzeb po diagnozie wZabiegi dobieramy do indywidualnych potrzeb po diagnozie włłosaosa

Uwaga prezent!
�Panie obecne na dzisiejszym pokazie otrzymują karnet uprawniaj ący do 
10% zniŜki na  zabiegi Midollo Di Bamboo i kuracje Semi di Lino Diamante
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SPA & SPA & wellnesswellness
MasaMasaŜŜe i zabiegi paramedycznee i zabiegi paramedyczne

MasaŜe:
� Klasyczne całego ciała i częściowe, 

� Relaksacyjne całego ciała i miejscowe

� Kosmetyczne (np. drenaŜ limfatyczny)

� Lecznicze (kregosłup wg Breussa, próŜniowy bańką)

� MasaŜ relaksacyjny gorącymi kamieniami

� MasaŜ antycellulitowy miodem

�� PeelingPeelingprzed masaprzed masaŜŜemem

Zabiegi paramedyczne:
� Refleksoterapia (leczniczy masaŜ stóp), 

� arikuloterapia (lecznicze odziaływanie na uszy), 

� Aukupresura i elektropunktura, 

� Termoterapia MOKSA i terapia SU JOK, 

� Świecowanie uszu metodą indian Hopi

� Aromaterapia i wspomaganie leczenia nałogów
Uwaga prezent!

Panie obecne na dzisiejszym pokazie otrzymują karnet 
uprawniaj ący do 10% na  masaŜ relaksacyjny całego ciała
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SPA & SPA & wellnesswellness
sauna fisauna fińńska i kabina ska i kabina infraredinfrared

Sauna fiSauna fińńskaska
Dla zapewnienia fizycznego i duchowego relaksu, poprawy nastrojuDla zapewnienia fizycznego i duchowego relaksu, poprawy nastroju
regeneracji i regeneracji i „„ oczyszczenia duszy i ciaoczyszczenia duszy i ciałłaa”” . Podczas k. Podczas kąąpieli szkodliwe pieli szkodliwe 
produkty przemiany materii wydalane sprodukty przemiany materii wydalane sąą z potem. Skz potem. Skóóra staje sira staje sięę idealnie idealnie 
ggłładka, oczyszczona, jedwabiadka, oczyszczona, jedwabiśście micie mięękka i pikka i pięękna. Znika nerwowokna. Znika nerwowośćść i i 
niepokniepokóój, gwaj, gwałł towne bicie serca, problemy ze snem, stabilizuje sitowne bicie serca, problemy ze snem, stabilizuje sięę
ciciśśnienie tnienie tęętnicze i poprawia sitnicze i poprawia sięę odpornoodpornośćść organizmu.organizmu.

Kabina Kabina InfraredInfrared
Zamiast tradycyjnych piecZamiast tradycyjnych piecóów korzystamy tu z ciepw korzystamy tu z ciepłła promieniowania a promieniowania 
podczerwonego emitowanego przez specjalne promienniki. Mimo dupodczerwonego emitowanego przez specjalne promienniki. Mimo duŜŜo o 
niniŜŜszej temperatury promieniowanie powoduje, szej temperatury promieniowanie powoduje, ŜŜe pocimy tak jak  przy e pocimy tak jak  przy 
wisiwisiłłkuku fizycznym wydalajfizycznym wydalająąc nie tylko wodc nie tylko wodęę ale takale takŜŜe te tłłuszcze, cholesterol, uszcze, cholesterol, 
metale cimetale cięŜęŜkie, kwasy i zwikie, kwasy i zwiąązki chemiczne. Oczyszczamy organizm, zki chemiczne. Oczyszczamy organizm, 
poprawiamy zdrowie i odpornopoprawiamy zdrowie i odpornośćść i bardzo korzystnie oddziai bardzo korzystnie oddziałłujemy na ujemy na 
sylwetksylwetkęę i ski skóórręę. Podczas 30 min seansu tracimy ok. 1200 . Podczas 30 min seansu tracimy ok. 1200 kclakcla..

W naszym studio kaW naszym studio kaŜŜda z Pada z Pańń dostanie czysty rdostanie czysty ręęcznik oraz cznik oraz 
wodwodęę mineralnmineralnąą do uzupedo uzupełłnienia pnienia płłynynóów, a przy w, a przy sasałłnienie
zlokalizowany jest pezlokalizowany jest pełłen wen węęzezełł higieniczny (kabina higieniczny (kabina 
prysznicowa, ubikacja i umywalka) oraz przytulnie prysznicowa, ubikacja i umywalka) oraz przytulnie urzurząądznedzne
miejsce do odpoczynku. Ilomiejsce do odpoczynku. Ilośćść ososóób korzystajb korzystająących cych 
jednorazowo: 1jednorazowo: 1--3 os3 osóób.b.

Przy zakupie karnetu na 5 kPrzy zakupie karnetu na 5 kąąpieli pierwsza kpieli pierwsza kąąpiel jest gratispiel jest gratis
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SPA & SPA & wellnesswellness
gratisygratisy i promocjei promocje

Do kaDo kaŜŜdej usdej usłługi kawa plus ciastko GRATISugi kawa plus ciastko GRATIS

WWłłosy: mycie, masaosy: mycie, masaŜŜ, sauna do w, sauna do włłososóów w zabiegach GRATISw w zabiegach GRATIS

WWłłosy: jednoczesna koloryzacja i osy: jednoczesna koloryzacja i dekoloryzacjadekoloryzacja -- rabat 10%rabat 10%

WWłłosy: dla kaosy: dla kaŜŜdej koloryzacji dej koloryzacji strzystrzyŜŜenieenieGRATISGRATIS

WWłłosy: do zabiegosy: do zabiegóów pielw pielęęgnacyjnych modelowanie GRATISgnacyjnych modelowanie GRATIS

WWłłosy: do kaosy: do kaŜŜdej koloryzacji zabieg utrwalajdej koloryzacji zabieg utrwalająący GRATIScy GRATIS

WWłłosy: 4 zabiegi osy: 4 zabiegi „„ MidolloMidollo di di BambooBamboo"= 5ty"= 5ty GRATISGRATIS

StrzyStrzyŜŜenie menie męęskie: 1skie: 1--sze 20zsze 20złł , 4 nast, 4 nastęępne po 15 zpne po 15 złł -- rabat 25%rabat 25%

Twarz: Twarz: peelingpeelingkawitacyjny w zabiegach GRATISkawitacyjny w zabiegach GRATIS

Twarz: 7 zabiegTwarz: 7 zabiegóów w mikrodermabrazjimikrodermabrazji = 8= 8--my zabieg GRATISmy zabieg GRATIS

CiaCiałło: 7 zabiego: 7 zabiegóów SPA na ciaw SPA na ciałło = 8o = 8--my zabieg GRATISmy zabieg GRATIS

MasaMasaŜŜe i zabiegi: karnet 10 zabiege i zabiegi: karnet 10 zabiegóów = plus 2 w = plus 2 zabiegizabiegiGRATISGRATIS

Sauna i kabina IR: karnet 5 wejSauna i kabina IR: karnet 5 wejśćść = pierwsze wej= pierwsze wejśście GRATIScie GRATIS

GRATISOWE NA KAGRATISOWE NA KA śśDY DZIEDY DZIE ŃŃ TYGODNIATYGODNIA

PoniedziaPoniedziałłek, wtorek, ek, wtorek, śśroda: DNI ZDROWYCH Wroda: DNI ZDROWYCH W ŁŁ OSOSÓÓW:W:

PonPon.: do us.: do usłługi powyugi powyŜŜej 100 zej 100 złł maska pielmaska pielęęgnacyjna GRATISgnacyjna GRATIS

WtWt .: do us.: do usłługi powyugi powyŜŜej 110 zej 110 złł ampuampułłka odka odŜŜywcza GRATISywcza GRATIS

ŚŚrr .: do us.: do usłługi powyugi powyŜŜej 120 zej 120 złł kuracja kuracja antianti --ageageGRATIS GRATIS 

CzwrtekCzwrtek, pi, piąątek, sobota: DNI PItek, sobota: DNI PIĘĘKNYCH DKNYCH D ŁŁ ONI I STONI I ST ÓÓP:P:

CzwCzw.: do us.: do usłługi powyugi powyŜŜej 100 zej 100 złł malowanie paznokci GRATISmalowanie paznokci GRATIS

PiPiąątek: do ustek: do usłługi powyugi powyŜŜej 120 zej 120 złł manicure GRATISmanicure GRATIS

SobSob.: do ka.: do kaŜŜdej usdej usłługi powyugi powyŜŜej 150 zej 150 złł parafina GRATISparafina GRATIS
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LokalizacjaLokalizacja

Studio zlokalizowane jest na Studio zlokalizowane jest na 
Starym MieStarym Mieśście w Elblcie w Elbląągu gu 

przy ul. Kowalskiej 8przy ul. Kowalskiej 8--9/B 9/B obok obok 
hotelu hotelu „„ Pod LwemPod Lwem”” , pod butikiem , pod butikiem „„ BiancaBianca””

ZimZim ąą studio otwarte jest:                                studio otwarte jest:                                
PoniedziaPoniedziałłek ek -- pipiąątek: 8.00 tek: 8.00 –– 19.00 19.00 

Sobota: 8.00 Sobota: 8.00 –– 19.0019.00
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DziDzięękujemy za uwagkujemy za uwagęę i i 
zapraszamy na stronzapraszamy na stronęę
www.redapple.home.plwww.redapple.home.pl

i do naszego studiai do naszego studia

ZakoZakońńczanieczanie


