Studio Grata

<h1>Kosmetika, depilace a permanentní make-up</h1> <p><img style="float: right; margin:
10px;" src="images/yootheme/yooscroller/studio%20138.jpg" alt="studio 138" width="233"
height="174" /> Vítáme Vás na stránkách Studia Grata. V našem kosmetickém salónu, který se
nachází v Brně Slatině nabízíme široké množství kosmetických služeb, regeneraci - omlazení
pleti a masáže. Moderní kosmetické postupy rozšířenou nabídku masáží a regenerace, které
mohou využívat jak ženy tak muži.</p> <p style="clear: both;"> </p> <h2>Novinky</h2>
<p><img style="float: right; margin: 10px;"
src="images/yootheme/yooscroller/studio%20131.jpg" alt="studio 131" width="233"
height="174" /></p> <ul> <li>Manuální lifting obličeje</li> <li>Laserová maska</li>
<li>Lymfatické masáže - permanentka -14 ošetření - 60min. plus bylinný zábal - 3 000 Kč</li>
<li>Permanentka ke stimulačnímu laseru - 13 ošetření - 970 Kč / jedno ošetření 97 Kč, 3
zdarma</li> <li>Ošetření ultrazvukovou špachtlí - jedná se o bezbolestné, šetrné, hluboké
pročištění pleti.</li> <li>Ošetření pleti galvanickým proudem - zapracujeme účinněji zvolené
přípravky do pokožky</li> <li>Ošetření ozónem: masáž ozónem působí na ošetřovanou plochu
protizánětlivě, zklidňuje a dezinfikuje. Také pomáhá zpevňovat drobné kapiláry.</li>
<li>Peercing - dermarollerová mezoterapie - je určena pro postupnou korekci estetických
defektů, povadlé pleťi, zvýšení hydratace, zlepšení turgoru. Pomocí dermarolleru jsou do kůže
vpraveny účinné látky - nejčastěji nezasíťovaná kyselina hylaurounová, doplněná i o jiné
složky.</li> </ul> <h3>Akce: regenerační balíček</h3> <ul> <li><span>Čištění pleti
ultrazvukem</span></li> <li><span>Ošetření galvanickým proudem</span></li>
<li><span>Laserová maska </span></li> </ul> <p><strong><em>Dohromady za příznivou
cenu 450 Kč</em></strong></p> <h2>Kosmetické služby</h2> <p><strong>Bezbolestná
depilace</strong> pomocí intenzivního pulsního světla IPL</p> <p><strong>Permanentní
Make-Up</strong>: zaručí zvýraznění Vaší tváře po dobu několika let.</p> <p><strong>Trvalá
na řasy:</strong> po trvalé budou Vaše řasy krásně natočené po dobu až 3 měsíců.</p>
<p><strong>Kosmetika pro muže:</strong> nabízíme moderní metody depilace a ošetření pleti,
které stále více vyhledávají i muži.</p> <h2>Regenerace a omlazení</h2>
<p><strong>Dermorollerová mezoterapie</strong> je alternativou omlazení pleti, kde pomocí
válečků s drobnými jehličkami při znecitlivění pokožky zapracováváme různé účinné látky,
například Kyselinu hylauronovou. Ošetřujeme také jizvičky po akné, pigmentace, vypadávání
vlasů. Nejčastěji ošetřujeme oblast obličeje, krk, dekolt. Ošetření je třeba několikrát
opakovat.</p> <p><strong>Manuální lifting obličeje a krku</strong>, je šetrná, a velmi účinná
technika, kde kromě omlazení dochází k uvolnění napětí, a tím k obnově duševní harmonie. Asi
hodinová masáž je prováděna účinnými obličejovými oleji. Je to neinvazivní omlazovací
technika s okamžitým výsledkem.</p> <p><strong>Ošetření Laserem</strong>: regeneruje a
ozdravuje organizmus. Laserové světlo dokáže řešit spoustu kosmetických i zdravotních
problémů.</p> <h2>Masáže</h2> <p><strong>Masáž lávovými kameny „HOT
STONES“</strong> - masáží prohříváme, harmonizujeme a pomáháme detoxikovat
organismus.</p> <p><strong>Medovou masáží</strong> pomáháme speciální technikou
odstraňovat škodlivé látky z těla. Je vhodná při chronických nemocech, únavě, vyčerpání. Též
zpomaluje stárnutí, celkově ozdravuje.</p> <p><strong>Reflexní masáž nohou</strong> je
velmi jemná a příjemná masáž, kde stlačováním příslušných bodů aktivujeme přirozené léčebné
síly organismu.</p> <p><strong>Lymfatické masáže:</strong> ruční a přístrojová lymfoterapie
pomáhá rozproudit v těle lymfu a očistit organizmus.</p> <p><strong>Lymfatická masáž
obličeje:</strong> pleť je po ošetření odolnější, elastičtější a jemnější. Její aplikace zintenzivní
následné kosmetické ošetření.</p> <p><strong>Mikromasáž očí a očního okolí:</strong> sníží
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únavu a celkové napětí organizmu. Další účinek je vyhlazení jemných vrásek.</p>
<p><strong>Relaxační masáž:</strong> je vhodná pro odpočinek a uvolnění. Všechny masáže
lze vhodně kombinovat.</p> <p> </p> <p><strong><em>Studio GRATA se nachází na ulici
Rousínovská 23, v Brně Slatině. V okolí můžete snadno zaparkovat osobní automobil. Městská
hromadná doprava se nachází 3 minuty pěšky od našeho kosmetického
studia.</em></strong></p> <div><a href="http://www.studiograta.cz" style="font-size: 8px;
visibility: visible; display: inline;" title="Studio Grata Kosmetika a mas�">Studio Grata</a></div>
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