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GALVANIC SPA TREATMENT 
GALVANICKÉ OŠET ŘENÍ PLETI  
 

  
 
 

 

MAIN EFFECTS OF GALVANIC FACIAL TREATMENT  
 
The Galvanic Facial can actually give the satisfaction that you all desire 

to have - a younger, healthy-looking skin, you can now take aging 
one step backward.  

 
The benefits to receiving a galvanic facial are numerous, among them 

are listed below: 
 • Lifts, tightens and firms the skin 
 • Erases fine lines and wrinkles and softens moderate to deep lines 

and wrinkles 
 • Eliminates skin dullness caused by ageing or stress 
 • Hydrate and infuse your complexion with essential extracts from 

marigold, sea kelp and vanilla 
 • Arginine eliminates signs of stress such as dullness, under-eye bags 

and shadows 
 • Magnesium, rose, sandalwood and jasmine extracts revive the skin 

and promote skin radiance 
 • Removes impurities from deep within the skin, resulting in skin clarity 

and reduction of blemishes  
 
If you want to experience the wonder of this treatment, visit us or call  
296 631 525 for appointment today.  

 
Anti-Aging "TRANSFORMATION" 
 
Deep and intensive treatment using a "GALVANIC 
IRON"  of concentrated preparations containing 
pro-collagen peptides. This treatment facilitates 
collagen formation, slows down cell aging and 
smoothes out wrinkles. 
 
 

50 min     CZK 1,450  

HLAVNÍ Ú ČINKY GAVLANICKÉHO OŠET ŘENÍ  
 
Tato jedinečná procedura Vám poskytne uspokojení z mladší,      
zdravě vypadající pleti, nyní můžete vrátit stárnutí pleti o krok zpět. 

 
 
Hlavní přednosti galvanického ošetření : 
  • Vytahuje, napíná a zpevňuje kůži 
  • Vyhladí jemné kontury a zjemňuje střední až hluboké vrásky 
  • Eliminuje jednotvárnost kůže způsobené stárnutím nebo stresem 
  • Hydratuje pleť pomocí přípravků obsahující výtažky z měsíčku, 
    mořských řas a vanilky 
  • Arginin odstraňuje známky stresu, kruhy a váčky pod očima  
  • Hořčík, růže,  extrakty ze santalového dřeva a jasmínu oživují pokožku  
    a podporují jas pleti 
  • odstraňuje hloubkové nečistoty, což má za následek rozzáření 
    pleti a zesvětlení pigmentových skvrn 
 
 
 
 
Pokud chcete zažít zázrak této léčby, navštivte nás nebo volejte na 
 tel. 296 631 525 pro rezervaci. 

 

 
Anti-Aging "TRANSFORMATION" 
 
Hloubkové a intenzivní ošetření pleti, které na 
základě "GALVANICKÉHO ZAŽEHLENÍ" 
koncentrovaných přípravků s  pro-kolagenovými 
peptidy posiluje produkci kolagenu, zpomaluje 
stárnutí buněk a vyhlazuje vrásky. 
 
 

50 min 1,450 Kč 
 


