Ofertă SITT
20% discount la oricare serviciu accesat în salonul nostru:
1. Cosmetică:
• cosmetică tradiţională;
• tratamente faciale de lux (OxyGeneo, oxigen hiperbaric, mezoterapie
fără ace, peeling cavitaţional, ultrasunete faciale, radiofrecvenţă
tripolară facială);
• remodelare

corporală

(liposucţie

cu

ultrasunete,

vacuum,

radiofrecvenţă, mezoterapie fără ace);
• epilare definitivă (IPL);
2. Solar la cele mai performante aparate existente pe piaţă
3. Coafură
4. Make Up.
Reducerea de 20% nu se aplică la abonamentele sau ofertele salonului şi este valabilă
numai pentru posesorii unui card SITT.
Pentru a fi la curent cu toate ofertele noastre săptămânale puteţi să vă înregistraţi pe
site-ul nostru la secţiunea contact şi veţi primi regulat ultimele noastre oferte pe email:
https://www.beautyboxtimisoara.ro/contact/
Pentru înregistrare subiectul email-ului va fi: “Vreau să primesc oferte”
https://web.facebook.com/BeautyBoxTimisoara/
Piaţa Mărăşti Nr. 1, tel 0356 176299
Lista completă de preţuri o găsiţi pe pagina noastră de Facebook sau pe site:
https://web.facebook.com/notes/beautybox/lista-de-preturi/234821033759755/
https://BeautyBoxTimisoara.ro

Echipamentele şi serviciile noastre:

1. Bronzare:
Ergoline Prestige 1600 Hybrid Performance LED
Megasun Pure Energy 5.0
-raze UVB + UVA + COLAGEN + Vitamina D, Nr.1 in bronzare

Oferim servicii de bronzare la cele mai înalte standarde de pe piaţă, standarde
asigurate de cele mai bune aparate de bronzare existente în acest domeniu.
Pentru ca efectele benefice ale tuburilor cu collagen să se facă vazute, durata unui
tratament trebuie sa fie de 10-15 sedinţe, la un interval de 1-2 zile. În funcţie de puterea
aparatului ele pot fi de 10-20 de min. Rezultatele vizibile ale regenerării pielii se vor vedea
după 4-8 săptămâni.

2. Cosmetică
Pe langă toate tratamentele şi procedurile cosmeticii tradiţionale avem în plus
urmatoarele aparate revoluţionare:
a) MULTIFUNCŢIONAL 7ÎN1 BY BFC:

Procedurile faciale si corporale pe care le executăm cu ajutorul combinei BFC sunt:
1. Peelingul cavitaţional
2. Mezoterapia fără ace
3. Radiofrecvenţa bipolară
4. Oxygenul hyperbaric
5. Ultrasunete
6. Liposucţia cu ultrasunete
7. Dermomassagerul

b) GENEO+

2+1 BY POLLOGEN - Echipament cu tehnologia

OxyGeneo

Tratamentele OxyGeneo efecutate cu tehnologia inovativă și patentată Pollogen oferă
o nouă metodă de regenerare a pielii prin inducerea oxigenului în mod natural alături de
infuzia terapeutică a unor ingrediente active (acid hialuronic, retinol, acid kojic acid,
Vitamina C, acid azelaic etc.)
De asemenea, aparatul dispune de un aplicator de radiofrecvență tripolară,
permițând efectuarea de tratamente faciale pentru stimularea producției de elastină și
colagen, tonifiere, diminuarea ridurilor, precum și un aplicator de ultrasunete de ultimă
generație, folosit pentru maximizarea absorbției ingredietelor active pe care dorim să le
introducem în piele.

c)

STFLASH 4 BY DERMEO

DERMEO prezinta în România o nouă tehnologie pe bază de lumină intens pulsată.
Square Train Flash (STFlash) este primul cartuş de lumină cu răcire cu apă, ce permite
tratamente confortabile, rapide şi eficiente. Energia razei de lumină pulsate se reflectă în
lampă unde căldura este răspândită prin sistemul de răcire cu apă.
Rezultatul: nu are loc încălzire la nivelul quartz-ului și la nivelului pielii.
Acest sistem permite operatorului să acopere o mare parte din zona de tratament,
scurtând durata sedinţelor de tratament. Mai mult, două impulsuri sunt suficiente pentru
a trata o zonă de 28 mm în timp ce, celor mai competitive dispozitive le sunt necesare
patru impulsuri. Toate impulsurile emise sunt divizate în mai multe impulsuri, iar fiecare
dintre acestea creşte temperatura ţintă, în timp ce intervalul dintre impulsuri permite
pielii să răspândească căldura.Termostatul permite lămpii să fie pornită înainte de
expunere. Deci, nivelul de energie necesar se atinge mai repede şi într-un mod mai eficient
decât în cazul altor sisteme cu lumină pulsată. Folosind această caracteristică, impulsul
vine în formă de ”pătrat”.
Caracteristici:
- Îndepărtează părul de pe pielea deschisă la culoare;

- Îndepărtează părul de pe pielea închisă la culoare;
- Rejuvenarea pielii;
- Este rapid, uşor şi fără durere;
- Cartuş de lampă EASYLAMP.

3. Coafor şi frizerie

Produse profesionale

Toate produsele folosite pe
parte de coafor sunt produse
profesionale marca Wella.
La ora actuală, produsele Wella
Professionals sunt disponibile
în peste 150 de ţări şi se pot
lăuda cu multe premii de
prestigiu – printre altele au
câștigat în repetate rânduri
concursurile Stylist Choice
Awards.

4. Make Up

Make-up artistul modelează chipuri: un ten tern devine catifelat, privirea devine
intensă iar buzele sunt redefinite. Machiajul accentuează frumuseţea naturală iar micile
imperfecţiuni sunt estompate!

Microblading-ul efectuat în salonul nostru presupune desenarea sprâncenelor fir cu
fir, firele de păr desenate putând fi chiar mai subţiri decît cele naturale, astfel încât
rezultatul să fie unul natural, fidel şi estetic. Sprâncenele pot fi conturate şi cu powder
tehnic- efectul pudrat care cu siguranţă poate fi unul dintre atuurile frumuseţii tale atunci
când vine vorba de a avea un look fresh la orice oră din zi sau noapte. Această nouă
tehnică a machiajului semipermanent te poate ajuta să ai sprancenele perfecte la care ai
visat dintotdeauna, dar cu cel mai natural aspect pe care îl poate oferi o tehnică de
machiaj semipermanent.

5. Manichiură

Manichiura cu gel este una dintre cele mai utilizate tehnici de înfrumuseţare a
unghiilor în ultimii ani. Avem la dispozitie zeci de forme,modele şi culori astfel încât nu te
vei plictisi niciodată!

OFERTELE LUNII IUNIE:
1.Radiofrecvenţă tripolară: este singurul tratament neinvaziv care stimulează refacerea
colagenului propriu și al elastinei, asigurând o diminuare vizibilă a ridurilor de la prima
sedinta, un lifting instant, hrănire, fermitate și tonifiere a tenului.
Rezultatele se vad încă din prima sedinta si pe termen lung.

2. Epilat total cu ceara 79 Ron
3. Epilat definitiv axilă şi inghinal : 150 Ron şedinţa

4. Radiofrecvenţă corporală sau vacuum : 35 Ron şedinţa

5.Abonament solar + un tratament facial de hidratare prin mezoterapie sau oxygen
hiperbaric

2.Cremă 200x bronzer oferită gratuit, una dintre cele mai bune creme existente pe piaţă:

