SPA PROCEDŪRŲ KAINORAŠTIS
TAURO PRO LINE KAILIO GYVYBINGUMĄ ATSTATANTI PROCEDŪRA

TRUMPAPLAUKIAMS

ILGAPLAUKIAMS

22.99 €

27.99 €

22.99 €

27.99 €

31.99 €

39.99 €

31.99 €

39.99 €

31.99 €

39.99 €

Tai kasdienės priežiūros programa, kuri yra tinkama visų tipų kailiui. Ji sustiprins plauko gyvybines funkcijas, sudrėkins kailį ir pamaitins odą, paryškindama natūralų augintinio grožį.
Ši procedūra tinkama, kai jūsų augintinio kailis ir oda yra sveiki, o jūs siekiate dar geresnio rezultato – didesnio blizgesio, žvilgesio, norite sustiprinti kailio ir odos apsaugines funkcijas.

TAURO PRO LINE GAIVINAMOJI IR ENERGIJOS KAILIUI SUTEIKIANTI SPA PROCEDŪRA
Tai ozono vonios procedūra skirta pagerinti augintinio kailio būklę, jį sustiprinti, suteikti jam sveiko žvilgesio, ypatingo švelnumo ir tankumo. Ši procedūra tinkama, jei jūsų augintinio
kailio būklė yra pakankamai gera, bet pastebite, kad plaukas tapo sausesnis, trapesnis.

TAURO PRO LINE ATSTATOMOJI KAILIO ATNAUJINIMO PROCEDŪRA, GERINANTI KAILIO IŠSIŠĖRIMĄ IR NAUJŲ PLAUKŲ
AUGIMĄ
Tai ozono vonios procedūra, skirta palaikyti gerą odos ir plaukų būklę bei ilgaamžiškumą. Ji padės palaikyti sveiką, stangrią galvos odą, kad jūsų augintinis turėtų stiprų, gyvybingą,
blizgantį ir švelnų kailį. Ši procedūra yra skirta, kai reikalingas greitas kailio pakeitimas: išsišėrimas arba naujo ataugančio kailio augimo skatinimas, kad besikeičiant kailiui galėtumėte
džiaugtis žvilgančiu, sveiku, gyvybingu augintinio kailiu ir oda. Tinka alopecijai gydyti.

TAURO PRO LINE ODĄ PUOSELĖJANTI, RAMINANTI IR REGENERUOJANTI PROCEDŪRA
Tai gydomoji ozono vonių SPA procedūra, kurioje savo jėgas sujungia natūralūs moliai ir eteriniai aliejai. Tai greitai plaukus ir odą atkurianti procedūra, tinkama odos pažeidimams,
seborėjai, grybeliniams susirgimams bei alerginėms reakcijoms gydyti. Pagal pažeidimų lygį gali reikėti nuo 3 iki 10 procedūrų, kad būtų atstatytas sveikas odos apsauginis sluoksnis,
sustiprintas esantis kailis ir skatinamas sveiko kokybiško plauko augimas. Ši procedūra detoksikuoja augintinio odą ir kailį, atkuria sveiką odos ir plauko struktūrą, atgaivina ir
regeneruoja. Todėl jau po pirmos procedūros matysite pirmuosius rezultatus – sugrįžtantį sveiką spindesį, sveiką, stangrią odą. Tinka gydant grybelinius susirgimus – malaseziją.

TAURO PRO LINE DRĖKINAMOJI IR PLAUKĄ PUOSELĖJANTI SPA PROCEDŪRA
Ši procedūra skirta nepaklusniam ir besiveliančiam kailiui, kailio išsaugojimui, švelniam iššukavimui, plauko struktūros atstatymui ir drėkinimui. Procedūra palengvina natūralios
plauko struktūros atkūrimą, užpildo įtrūkimus, kurie ir sąlygoja kailio vėlimąsi ir sudėtingą priežiūrą.

UŽSISAKYK SPA PROCEDŪRĄ + KIRPIMĄ = GAUK 25% NUOLAIDĄ ABIEMS PROCEDŪROMS

