Popis dalších služeb
Dentální kamínek Swarovski
Kamínek se nalepí na zub, pomocí speciálního šetrného dentálního lepidla. Jedná se
o bezbolestný zákrok, zcela bez poškození zubní skloviny. Dentální kamínek je nalepen
adhezivní technikou na povrch Vašeho zubu. Šperk na zubu vydrží v závislosti na několika faktorech např. namáhání ozdobeného zubu a péčí o něj, ale i na umístění šperku
a složení slin atd. K aplikaci jsou použity dentální krystaly Swarowski různých velikostí
a barev.
Celý zákrok obvykle netrvá déle než 15 minut.
Záruku poskytuji 1 měsíc a to až na 3 aplikace.

Lash Filler
-

profesionální péče o přírodní řasy
garance vysoké kvality a účinnosti
zesílení řas až o 24%
řasy jsou zaoblené, lesklé, zdravé a jemné na dotek
dodává výživu řasové cibulce -> ovlivňuje strukturu řas i měsíce po aplikaci

InLei® je italská značka, jejíž produkty se vymýšlejí, vyvíjejí a vyrábějí v Itálii od prvopočáteční abstraktní myšlenky až po konkrétní finální produkt. Všechny produktové
řady směřují k péči a zkrášlení přírodních (vlastních) řas a obočí. InLei® je záruka
mimořádné kvality. Každý jednotlivý výrobek prošel konkrétními testy, které jsou regulovány a vycházejí z legislativy EU. Řada InLei® "LASH FILLER" dosáhla skvělých
výsledků v testech provedených v Milánském vědeckém institutu jak v ohledu snášenlivosti obsažených látek, tak vysoké účinnosti přípravku. Přírodní řasy se natočí a fixují
pomocí kombinace přípravků InLei®. Postup zahrnuje i pigmentací řas: všechny produkty svou účinnost vzájemně podporují.
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Co přesně LASH FILLER nabízí klientům?
-

maximální přirozenost (nic umělého)
řešení pro poškozené řasy, či příliš rovné řasy
úpravu směru přírodních řas a jejich zvýraznění
dlouhodobý efekt s minimální starostí
design a vytvarování očí

Trvání: cca 60 až 120 min.
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