
 

TRATAMENTE OXIGENERA 

Curățare prin microdermabraziune cu particule de diamant și ultrasunete 170 

Curățare prin microdermabraziune cu particule de diamant și ultrasunete, 
tratament cu radiofrecvență multipolară 

200 

Curățare prin microdermabraziune cu particule de diamant și ultrasunete, 
infuzie personalizată cu fiolă de ingrediente active 

220 

Ritual OXYGENERA personalizat pentru un efect de:  
lifting instant / luminozitate / hidratare / anti-acneic / anti-rozacee 
Include: microdermabraziune cu particule de diamant, oxigen hiperbaric, 
radiofrecvență, mască soft laser, fiolă cu ingrediente active BCN / 
DR.BABOR 

250 / 280 

 

HOLLYWOOD CARBON LASER PEEL 

Tratament realizat cu pico-laser de ultimă generație, recomandat pentru: 
îndepărtarea celulelor moarte și a impurităților tenului, eliminarea punctelor 
negre, micșorarea porilor, reducerea acneei și a excesului de sebum, 
luminozitatea pielii, regenerare in totalitate 
Procedura se poate completa cu infuzie personalizată de ingrediente active 

300 / 330 

 

PEELING THERAPRO DOCTOR BABOR 

Ritual de peeling chimic cu produse de lux și foarte precis formulate de la 
DR.BABOR, personalizat pentru:  
riduri fine și îmbătrânire prematură / anti-age & lifting / ten deshidratat / ten 
gras, pori dilatați, exces de sebum / acnee / pete pigmentare 

350 

 

MICRONEEDLING 

Tratament realizat cu dermapen și microace, personalizat pentru indicații 
clinice precum: riduri, pete pigmentare, pori dilatați, cicatrici post-acneice, 
deshidratare accentuată, sporirea producției de colagen și elastină, tonifiere 
și efect de lifting 
Ingrediente active de la BCN / DR.BABOR 

350 / 380 

 

MICROPIGMENTARE 

Micropigmentare sprâncene      

Retuș micropigmentare sprâncene     

Îndepărtare tatuaj sprâncene cu laser per ședință 

500 

200 

300 
 

GENE & SPRANCENE 

Pensat și stilizat sprâncene 

Lash botox – laminarea genelor 

Brow botox – laminarea sprâncenelor 

50 

170 

150 
 

 



 

EPILARE DEFINITIVA LASER 

Procedură pentru eliminarea părului nedorit de pe orice zonă a corpului, rezultatul fiind o 
piele frumoasă, fină și sănătoasă. Pe lângă componenta de ordin estetic, epilarea definitivă 
cu laser este indicată și la tratarea în profunzime a infecțiilor de la nivelul firelor de par, 
precum foliculita.  

Cele trei tehnologii laser disponibile – Alexandrite, diodă și Nd:YAG – permit personalizarea 
ședințelor de epilare în funcție de fototipul pielii, de culoarea și structura firului de păr. 

Prețurile exprimate sunt valabile pentru o singură ședință de tratament a zonei indicate.  
Pentru pachete de 6 ședințe achitate integral se oferă o reducere de 30% din prețul total. 

 

mustață 100 

barbă 100 

perciuni 100 

pomeți 100 

față integral  200 

axile 150 

aureole mamare 100 

brațe scurt 150 

brațe lung 300 

piept 300 

abdomen 300 

spate integral 500 

linie bikini 100 

inghinal integral 200 

fese 200 

picioare scurt 250 

picioare lung 500 
 

 

 

 

NOTĂ 

Această listă de prețuri pentru tratamente de estetică facială și corporală reprezintă o selecție din oferta generală de servicii 
oferite de salonul Yv PureSkin.  
Pentru alte servicii sau pentru detalii suplimentare vă rugăm să contactați personalul salonului Yv PureSkin. 
Prețurile sunt exprimate în RON și sunt scutite de plata TVA. 
Informațiile despre servicii și prețuri sunt prezentate sub rezerva eventualelor erori tehnice sau de redactare. Salonul Yv 
PureSkin nu este responsabil pentru utilizarea ilicită de către terți a informațiilor afișate in această listă de prețuri. 


