Simone Mahler je selektivní profesionální dermo-kosmetická značka , vytvořená lékařkou
medicíny- paní Simone Mahler. Její odbornost je vyjádřena dokonalým spojením efektivnosti
produktů a ošetření.
Vaše pleť je každý den vystavována agresím, které jsou spojené jak se znečištěným životním
prostředím, tak i s přirozeným procesem stárnutí. Aby vaše pokožka byla znovu
pevná,pružná a rozzářená, nabízí Simone Mahler účinné, kompletní a cíleně přizpůsobené
řešení konkrétnímu stavu vaší pokožky.
Kosmetika obsahuje vysoce koncentrované účinné látky a díky farmaceutické technologie
dokáže řešit každý problém vaší pleti.
Součástí péče je speciální lymfatická, omlazující,liftingová,relaxační ,patentovaná
masáž,,Simone Mahler", která se provozuje jen v několika salonech v ČR.
S kosmetikou Simone

Mahler se můžete blíže seznámit a její kvalitu vyzkoušet v

kosmetickém salonu

Penzionu Na Tvrzi
(Prčice u kostela)Penzion Na Tvrzi - Zahradní 88 - Sedlec-Prčice )

Jaroslava Trpková kosmetička, make-up artist
www.trpkova.com, jaroslava.trpkova@seznam.cz, facebook:Jaroslava Trpková
Provozní doba na telefonické objednání: 737 766 889

.................................................
dále ve studiu Michelangelo kadeřníka Michala Červeného
Václavské náměstí 17 (průchod přes obchod Van Graaf)
147 00 Praha 1
nebo
Jindřišská 901/5 (průchod přes Jindřišskou pasáž)
110 00 Praha 1 – Nové Město
Tram:
zastávka Václavské náměstí (180 m) 3, 9, 14, 24
Metro:
zastávka Můstek (B, C)
Provozní doba:
každou středu : objednání na tel. 737 766 889

Ceník služeb
APAISANT FLASH - 60 min
-expresní uklidňující péče, pro křehkou a citlivou pokožku
Výsledek péče:
Pokožka je zjemněná, pociťuje úlevu, iritace jsou zjemněné.Začervenání mizí, pleť je
viditelně krásnější.Vhodné i pro aknózní pleť.

530,-

HYDRA-NOURRISSANT - 60 min
-hydratačně výživné ošetření pro suchou dehydrovanou pleť
Výsledek ošetření:
Kvalitní komfort pleti, kožní vlákna jsou pružnější, viditelné zkrášlení
Rychlá kvalitní péče.

550,-

HYDRA-NOURRISSANT ESSENTIEL - 90 min
-základní pečující ošetření pro suchnou dehydrovanou a unavenou pleť, bez lesku
Výsledek ošetření:
Čistá,svěží pleť, pružná, komfort, krásnější vzhled.
Čištění ultrazvukem.

720,-

HYDRA-NOURRISSANT INTENZE - 90 min
-intenzivní ošetření suché povadlé pleti

Výsledek ošetření:
Pleť je jakoby nasáklá vláhou, nabobtnalá, extrémní komfort a pružnost, barva pleti
rozjasněná mladistvý,svěží dojem, luxusní péče
Čištění ultrazvukem.

750,-

HYDRA-NOURRISSANT EXPERT - 95 min
-odborné ošetření s vysoce kvalitními produkty, pro suchou pleť vykazující známky

dehydrace s náznakem stárnutí pokožky
Výsledek ošetření:
Pleť dokonale čistá, pružná, odpočinutá, vysoký komfort, omlazující efekt , výživný
účinek.
Čištění ultrazvukem.

750,-

HYDRA-NOURRISSANT D´EXCEPTION - 90 min
- vyjímečné luxusní ošetření, pleť je hýčkána velmi kvalitními výživnými produkty s
dlouhodobým proti vráskovým účinkem
-péče zajišťuje maximální odpočinek
Výsledek ošetření:
Pleť působí odpočatě, mladě, svěže. Jemné vrásky mizí, pleť je rozjasněná.Má matný
lesk a pěknou barvu.
Čištění ultrazvukem.

950,-

Silná proti vrásková péče
HYDRALURON- 90 min
-speciální luxusní hydratační proti vráskové ošetření pleti i očního okolí
Výsledek ošetření:
Dokonalá hydratace , pružnost a jas pleti, omlazení očního okolí a celé pokožky
obličeje a celé pokožky krku a dekoltu.Tonizace pleti sjednocení a rozzáření. Celkový
efekt krásnější pleť, silný proti vráskový účinek, stárnutí je zpomalené.
Speciální patentovaná masáž Simone Mahler.

1050,-

EGF-REPAIRLIFT - 90 min
-vysoce kvalitní proti vrásková unikátní péče pro pleť stárnoucí unavenou se znaky
dehydratace a celkové povadlosti za pomoci speciální masáže a exkluzivní masky
vynikající výsledky
Výsledek ošetření:
Vyhlazení pokožky,vrácení pružnosti,stimulace syntézy buňkových růstových
faktorů.Buňková obnova zbrzdění degenerace kolagenu, probuzení buňkového
metabolizmu.
Pokožka je elastická,rozjasněná omlazená.
Speciální patentovaná masáž Simone Mahler

1450,-

