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Visās procedūrās tiek izmantota ekskluzīva franču kosmētika Algoane. Piedāvājam apmeklēt bezmaksas 
konsultāciju, kuras laikā kosmetologs Jums piemeklēs vispiemērotāko procedūru kursu sejas un ķermeņa 
kopšanai. 

 

PROCEDŪRAS SEJAS KOPŠANAI 
 
Sejas kopšanas procedūrās ietilpst attīrīšana, silta komprese, pīlings, tonizēšana, maska, dienas krēms un 
acu krēms. 

APARĀTU KOSMETOLOĢIJA Procedūras 
laiks 

Cena par 1 
reizi 

Cena par 
6 reizēm 

Cena par 12 
reizēm 

Sejas biostimulācija Ultratone  
 Sejas ovāla modelēšana 
 Sejas tonusa un elastības uzlabošana 
 Veselīga sejas ādas krāsa 

1 stunda 20 EUR 100 EUR 
200 EUR un 

dāvanā sejas 
tīrīšana 

Ultraskaņas sejas masāža vai mikrostrāvas 
Ultratone 
 Dziļa sejas ādas mitrināšana un barošana 
 Grumbiņu izlīdzināšana 
 Tūskas mazināšana 
 Tumšo loku samazināšana zem acīm 
 Rētu izlīdzināšana 

1 stunda 20 EUR 100 EUR 
200 EUR un 

dāvanā sejas 
tīrīšana 

Kompleksā procedūra “jaunība, tvirtums, 
starošana” Ultratone 
Sejas biostimulācija un ultraskaņa vai 
mikrostrāvas* 

1 stunda 30 
minūtes 

30 EUR 150 EUR 
300 EUR un 

dāvanā sejas 
tīrīšana 

Ekspress procedūra sejas un dekoltē zonas 
atjaunošanai Ultratone 

2 stundas 50 EUR   

Procedūra dekoltē zonas atjaunošanai un 
mirdzēšanai Ultratone 45 minūtes 15 EUR 75 EUR 

150 EUR un 
dāvanā sejas 

tīrīšana 

Sejas tīrīšana ar ultraskaņu jebkuram sejas 
ādas tipam (nepieciešamības gadījumā 
manuāla elementu apstrāde) 
 Dziļā tīrīšana un poru sašaurināšana 
 Epidermas atmirušo šūnu noņemšana 
 Ādas svaigums, tīrība un mirdzēšana 

1 stunda 30 
minūtes 

30 EUR - - 

Darsenvalizācija (taukainas un 
problemātiskas sejas ādas kopšana) 
 Antibakteriāla iedarbība 
 Tauku sekrēta dziedzeru regulēšana 
 Iekaisuma samazināšana 

45 minūtes 15 EUR 75 EUR 
150 EUR un 

dāvanā sejas 
tīrīšana 

KLASISKĀ KOSMETOLOĢIJA     

Kopšana ar kosmētiku Algoane 
 “Hidrobalanss” sausai un dehidratētai 

sejas ādas kopšanai 
 “Sebo-balanss” taukainai, kombinētai un 

problemātiskai sejas ādas kopšanai 

1 stunda 20 EUR 100 EUR 
200 EUR un 

dāvanā sejas 
tīrīšana 
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 “Harmonija” jūtīgas ādas kopšanai 
 “Svaigums-antistress” nogurušai sejas 

ādas kopšanai, kurai nepietiek mirdzuma 
 “Lift anti-age” nobriedušas sejas ādas 

kopšanai 

Klasiskā sejas masāža un ultraskaņa vai 
mikrostrāvas* 

1 stunda 30 
minūtes 

30 EUR 150 EUR 
300 EUR un 

dāvanā sejas 
tīrīšana 

*procedūrā nav iekļauta maska 
 

PROCEDŪRAS ĶERMEŅA KOPŠANAI 
 
Ķermeņa kopšanas procedūrās ietilpst attīrīšana, silta komprese, pīlings, aktīvā koncentrāta uzklāšana 
atkarībā no problēmas, krēms. 

APARĀTU KOSMETOLOĢIJA Procedūras 
laiks 

Cena par 1 
reizi 

Cena par 
6 reizēm 

Cena par 12 
reizēm 

Ķermeņa biostimulācija Ultratone 
 Apjoma samazināšana 
 Ļenganas ķermeņa ādas nostiepšana 
 Skaistas ķermeņa kontūras formēšana 
 Ātras formas atgūšana pēcdzemdību 

periodā 
 Kāju smaguma samazināšana 
 Krūšu nostiepšana 
 “Brazīlijas dibentiņa” formēšana 

60 minūtes 20 EUR 100 EUR 

200 EUR un 
dāvanā 

ķermeņa 
ietīšana 

Ķermeņa biostimulācija un ultraskaņas 
masāža / ultraskaņas kavitācija Ultratone 
 Celulīta terapija jeb ārstēšana 
 Intensīva tievēšana 

1 stunda 30 
minūtes 

30 EUR 150 EUR 

300 EUR un 
dāvanā 

ķermeņa 
ietīšana 

Ekspress procedūra “uz vienu izmēru 
tievāka” Ultratone 

2 stundas 50 EUR - - 

KLASISKĀ KOSMETOLOĢIJA     

Ķermeņa ietīšana ar kosmētiku Algoane 
 “Tievēšana un anticelulīts” 
 “Tonizēšana un tvirtums”   
 “Vieglas kājiņas” 

1 stunda 20 EUR 100 EUR 

200 EUR un 
dāvanā 

ķermeņa 
biostimulācija 

 


