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MASÁŽE

AJURVÉDSKA MASÁŽ TVÁRE

MASÁŽ FEISHARU

• Tradičná indická masáž vychádzajúca z indickej medicíny, ponúka holistický prístup k riešeniu  
problémov organizmu. • Zameraná na uvoľnenie a riešenie problémov ako sú časté bolesti 
hlavy, migréna, ako aj celkové zlepšenie stavu pleti. • Rozpoznanie základnej typológie človeka 
z pohľadu ajurvédy a použitie kozmetických produktov podľa tzv. dóš.

Bežná cena: 39 €   Letná cena: 30 €

Na štýl KOBIDO masáže. • Revolučná metóda omladenia pleti bez potreby chirurgie. 
• Stimulácia energetických kanálov v oblasti tváre. • Podpora bunkového metabolizmu, eli-
minácia toxínov, zlepšenie prekrvenia a výživy kožných buniek. • Vďaka prekrveniu dochádza k 
dôkladnému prečisteniu pleti, posilnenie podkožného svalstva, tonizácia a celkové spevnenie. 

Bežná cena: 39 €   Letná cena: 30 €

MIKROMASÁŽ OČNÉHO OKOLIA
• Omladenie a osvieženie pohľadu i celkového výrazu tváre. • Pomáha okamžite odstrániť pocit 
únavy a starnutia v očných partiách, účinne redukuje vrásky a kruhy pod očami. 

Bežná cena: 25 €   Letná cena: 20 €

LYMFATICKÁ MASÁŽ TVÁRE
Lymfatická drenáž je špeciálny masážny postup, ktorý podporuje správny tok lymfy a urýchľuje 
látkovú výmenu. Vďaka nej dochádza k detoxikácii ošetrovanej oblasti, odvodu zvyškov meta-
bolickej činnosti. Lymfodrenáž tváre veľmi efektívne odstraňuje estetické defekty ako sú kruhy 
a vačky pod očami či rôzne opuchy. Celkovo vyhladzuje tvár , napomáha odstrániť zapálené 
prejavy, mierni vrásky a odstraňuje pocit napätia. 

Bežná cena: 39 €   Letná cena: 30 €

1 + 1 MASÁŽ ZA POLOVICU* + DARČEK: KOZMETICKÉ PRODUKTY
2 + 1 MASÁŽ ZDARMA* + DARČEK: KOZMETICKÉ PRODUKTY
* Zľava z bežnej ceny masáže.

RELAXAČNÁ AROMA MASÁŽ Bežná cena: 39 €   Letná cena: 30 €
• Prienik aromatických olejov do pokožky s množstvom bioaktívnych látok, vitamínov a 
minerálov. • Výrazné zlepšenie stavu pleti, regenerácia a blahodárne účinky. 
• Pozitívne ovplyvnenie psychického rozpoloženia zákazníka a relaxácia.  



OŠETRENIA „TO NAJLEPŠIE“ 

Z PROTIVRÁSKOVÝCH OŠETRENÍ

Z HYDRATAČNÝCH OŠETRENÍ

• Vyhladenie mimických vrások, vyplnenie hlbších vrások, omladenie celkového výrazu a 
obnovenie pevnosti pleti.

Bežná cena: 45 €   Letná cena: 35 €

• Hĺbková hydratácia s kyselinou hyalurónovou, obnovenie optimálnej hladiny hydratácie 
v pleti a udržanie potrebných tekutín, podpora prirodzenej odolnosti pleti voči známkam 
starnutia. 

Bežná cena: 45 €   Letná cena: 35 €

Z LIFTINGOVÝCH OŠETRENÍ
• Omladenie a osvieženie pohľadu i celkového výrazu tváre. • Pomáha okamžite odstrániť pocit 
únavy a starnutia v očných partiách, účinne redukuje vrásky a kruhy pod očami. 

Bežná cena: 45 €   Letná cena: 35 €

LETNÉ LÍČENIE 
Líčenie s novou dekoratívnou kozmetikou od SKEYNDOR - SKINCARE. Ide o štýl, ktorý hľadá 
spôsob ako naláčiť tvár tak, akoby nebola nalíčená a pleť bola bez nedokonalostí. 
Profesionálna receptúra Skeyndor pre perfektnú pleť. 

Bežná cena: 35 €   Letná cena: 25 €

ŠKOLA LÍČENIA I. a II. Bežná cena: 80 €   Letná cena: 45 €
• Škola líčenia I.: Základy v oblasti líčenia, zoznámite sa s produktami, ktoré sú v rámci líčenia 
potrebné, správny výber odtieňov a práca so štetcami. Typológia tváre, farbenie a formovanie 
obočia, príprava pleti pred líčením, základy aplikácie make-upu - kamufl áž, púder, denné a nahé 
líčenie. • Škola líčenia II.: Vyšší level v rámci líčenia. Líčenie na ples, svadbu či párty. Contouring , 
strobbing a trendy v líčení, prispôsobenie líčenia k danej udalosti, lepenie trsov a mihalníc. 

Z OKYSLIČUJÚCICH OŠETRENÍ
• Hĺbkové okysličenie pleti tak, aby sa vytvorila ochranná bariéra pred každodenným 
znečistením, boj proti dehydratácii, predčasnému vzniku vrások či škvŕn, zjednotenie tónu 
pleti, dodanie žiarivosti. 

Bežná cena: 45 € Letná cena: 35 €

Z OŠETRENIA OČNÉHO OKOLIA
• Omladenie a osvieženie pohľadu i celkového výrazu tváre. • Pomáha okamžite odstrániť pocit 
únavy a starnutia v očných partiách, účinne redukuje vrásky a kruhy pod očami. 

Bežná cena: 45 €   Letná cena: 35 €

Ku každému ošetreniu DARČEK: EXPRESS OŠETRENIE pre „uponáhľané“ klientky

LÍČENIE 
Ku kurzu líčenie DARČEK: ODLIČOVACIE OBRÚSKY BABARIA

NOVINKA!



Ku každému ošetreniu DARČEK: EXPRESS OŠETRENIE pre „uponáhľané“ klientky

Ku kurzu líčenie DARČEK: ODLIČOVACIE OBRÚSKY BABARIA

MIHALNICE A OBOČIE

LAMINÁCIA OBOČIA

 LASH LIFTING + BOTOX

• Jedna z najnovších techník na trhu, ktorá je odozvou na préblemy s nepoddajným obočím. 
Táto metóda napomáha zviditeľniť ako prírodný vzhľad tak aj kvalitu chĺpkov. Laminácia je 
vhodná ako pre ženy, tak aj pre mužov a to s týmito problémami: nepravidelný tvar obočia, 
asymetria obočia, neposlušnosť chĺpkov, stenšenie a vypadávanie chĺpkov, nedostatok času 
na denný make-up a úpravu obočia ...

20 % ZĽAVA NA PRODUKTY ZNAČKY THUYA Z CENNÍKOVÝCH CIEN
Je nutné zabezpečiť si vlastnú modelku na kurz!

Bežná cena: 50 €   Letná cena: 40 €

• Novinka v oblasti tvarovania vlastných rias, napnutie a zatočenie rias na špeciálnu si-
likónovú formu - výsledkom sú zatočené a vytiahnuté riasy smerom k obočiu. Vhodné pre 
dámy, ktoré majú rovné riasy smerujúce nadol, pre tie, ktoré nechcú predĺžené riasy alebo 
predĺžené riasy nosili a po odobratí sú ich riasy rovné.
BOTOX: Aplikácia extrémne vyživujúcej kúry na riasy, ktorá o 100% zvyšuje objem prírod-
ných rias, urýchľuje ich rast a výrazne ich posilňuje. 
Je nutné zabezpečiť si vlastnú modelku na kurz!
V rámci kurzu štartovacia sada ZDARMA.

Bežná cena: 125 €   Letná cena: 100 €

HENNA BROW + THREADING
• Modelácia obočia podľa tvaru a priania zákazníčky.
• Pokročilá technika farbenia obočia s produktmi Henna Brow.
• Miešanie farieb podľa najnovších trendov a ich správna aplikácia. 
Je nutné zabezpečiť si vlastnú modelku na kurz!
V rámci kurzu štartovacia sada ZDARMA.

Bežná cena: 150 €   Letná cena: 120 €

Ku kurzu Lash Lifting a Laminácia DARČEK: úprava obočia THREADING metódou 

Ku kurzu Henna Brow DARČEK: Laminácia obočia

NOVINKA!

MIESTO A ČAS KONANIA KURZOV
Kurzy sa konajú vo vzdelávacom Inštitúte fi rmy Primavera Andorrana SK s.r.o., 

Jesenského 12, 927 01 Šaľa
Začiatok kurzov o 9:00 hod. Kurzy trvajú podľa náročnosti a počtu kozmetičiek.

PRIHLÁŠKY A INFORMÁCIE
U vášho obchodného zástupcu alebo iic.kurzy@primavera-and.sk či tel. čísle +421 911 110 132

Bližšie informácie o konkrétnom kurze aj na www.primavera-and.sk



LETNÉ PRIMA BALÍČKY! 

BALÍČEK ZVODNÝ POHĽAD

BALÍČEK NEVESTA

BALÍČEK MLADÁ A KRÁSNA V KAŽDOM VEKU

BALÍČEK RELAX

Lash Lifting + Botox 
Henna Brow + Threading
Laminácia obočia

Bežná cena balíčka = 325 €

LETNÁ CENA BALÍČKA = 240 €
ZDARMA: Mikromasáž očného okolia 
+ Základná úprava obočia (farbenie a formovanie)

Líčenie nevesta + Strobing 
Expres ošetrenie pre nevestu
Expres predĺženie rias 40´

Bežná cena balíčka = 230 €

LETNÁ CENA BALÍČKA = 160 €
ZDARMA: Relaxačná aromaterapeutická masáž tváre 
+ Základná úprava obočia (farbenie a formovanie)

Lymfodrenáž tváre 
To najlepšie z LIFTING.ošetrení
Mikromasáž očného okolia

Bežná cena balíčka = 114 €

LETNÁ CENA BALÍČKA = 80 €
ZDARMA: Alginátové masky a ich aplikácia 
+ DARČEK: Timexpert LIFT IN maska na krk a bradu

Telové ošetrenie & SPA RITUÁLY
Ajurvédska masáž tváre
Ošetrenie rúk a nôh

Bežná cena balíčka = 104 €

LETNÁ CENA BALÍČKA = 75 €
ZDARMA: Express ošetrenie pre „ uponáhľané “ klientky

Pre účastníkov kurzu ZĽAVA 15% na kozmetické produkty Primavera Andorrana.*
* Okrem kozmetických prístrojov, radu Timeless Prodigy, produktov Lash Lifting a Henna Brow.


