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Instytut Urody VaBene
Dbamy kompleksowo, opiekując się indywidualnie.
W VaBene wiemy, że nawet drobne zmiany mogą mieć niezwykłą siłę.
Aby osiągnąć spektakularne efekty pracujemy z najbardziej efektywnymi i nowoczesnymi
markami, stawiając na najwyższą jakość, skuteczność i komfort Klientów
w indywidualnie dobranych programach pielęgnacyjnych.

Nam można zaufać
NAJLEPSZE MIEJSCE BEAUTY magazyn Gala
NAJLEPSZY SALON KOSMETYCZNY DLA KOBIET
magazyn Businesswoman&Life
PRZEDSIĘBIORSTWO PRZYSZŁOŚCI
Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ USŁUG
magazyn Law Business Quality

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej konsultacji lampą Wood’a
– to świetny i szybki sposób na sprawdzenie stanu skóry i zdiagnozowanie jej potrzeb.
Lampa Wood’a jest przenośną lampą kwarcową, w której dzięki zastosowaniu specjalnego czarnego ﬁltra emitowane
jest długofalowe promieniowanie nadﬁoletowe. Jest to urządzenie służące do precyzyjnej i natychmiastowej
diagnostyki stanu skóry.
Obserwacji dokonuje się w zaciemnionym pomieszczeniu; w zależności od rodzaju cery oraz schorzeń zaobserwować
można różnobarwne świecenie. Diagnoza oparta jest na zjawisku ﬂuorescencji, które zachodzi pod wpływem światła
z zakresu 340-400 nm, a odpowiednie kolory światła odpowiedzialne są za konkretne potrzeby / problemy skóry.
Dzięki diagnozowaniu stanu skóry przed zabiegiem, kosmetolog Instytutu Urody VaBene może dokonać najlepszego
doboru odpowiedniej, indywidualnej terapii pielęgnacyjnej, która precyzyjnie celować będzie w problem, z którym
boryka się dana skóra.
Diagnozowanie przeprowadzane jest także po zabiegu, przed nałożeniem ﬁnalnego kremu, by wskazać na zmianę
dokonaną po pojedynczej terapii.

TWARZ

ZABIEGI PIELĘGNACYJNE
ZABIEGI VABENE STANDARD
cena: 195 zł
czas trwania zabiegu: ok.60 min.
Przebieg zabiegu:
demakijaż, peeling produktowy lub peeling kawitacyjny, podstawowe oczyszczanie manualne wg potrzeb, ampułka + maska
dostosowane do potrzeb skóry.

ZABIEGI VABENE PREMIUM
cena: 260 zł
czas trwania zabiegu: ok. 75 min.
Przebieg zabiegu:
demakijaż, peeling produktowy lub peeling kawitacyjny, zaawansowane oczyszczanie manualne wg potrzeb, ampułka
wprowadzana poprzez jonoforezę lub fale radiowe, maska dostosowana do potrzeb skóry, masaż manualny twarzy, regulacja brwi
wg potrzeb.
Dodatkowo na życzenie Klienta w trakcie zabiegu oferujemy w prezencie relaksujący masaż skóry głowy lub masaż
dłoni świecą w promocyjnej cenie 30 zł.
Zabiegi STANDARD i PREMIUM proponowane przez naszych Kosmetologów są poprzedzone szczegółową diagnozą stanu
skóry i uwzględniają potrzeby Klienta. Naszym znakiem ﬁrmowym jest zindywidualizowane podejście do pielęgnacji.
Propozycje zabiegów STANDARD i PREMIUM:
» zabieg oczyszczający
» zabieg nawilżająco – odżywczy
» zabieg rozświetlająco – ujędrniający
» zabieg Anti Aging
» zabieg kojąco – ochronny
» zabieg oczyszczający dla cery młodej
» zabieg normalizujący dla przyszłej Mamy
» VaBene Man - zabieg przywracający świeżość męskiej skórze

ZABIEGI VABENE DeLUX
cena: 350 zł
czas trwania zabiegu: ok. 90 min.
Wyselekcjonowane, najlepsze w swojej kategorii zabiegi pielęgnacyjne. Charakteryzują się najwyższą skutecznością, umożliwiającą
uzyskanie natychmiastowego efektu. Zabiegi pozwalające rozbłysnąć prawdziwym blaskiem i olśnić idealnym wyglądem. Wybór
rekomendowany szczególnie przed ważnymi uroczystościami.
Stosowane w serii to spektakularna poprawa kondycji skóry! Przy zakupie serii zabiegów - atrakcyjne rabaty.
W trosce o jak najlepsze samopoczucie naszych Gości, do Zabiegów Va Bene DeLux oferujemy na życzenie bezpłatny
masaż dłoni wraz z termiczną maską odżywczą lub masaż dłoni świecą.
Wprowadzenie substancji aktywnych poprzez zastosowanie innowacyjnej, frakcyjnej mezoterapii nanoigłowej
NanoPen®
przy zabiegach: STANDARD - dodatkowo 120 zł
przy zabiegu PREMIUM - dodatkowo 100 zł
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TWARZ

ZABIEGI PIELĘGNACYJNE
ZABIEGI VABENE DeLUX
» Zabieg „OGIEŃ I LÓD” („Red Carpet Facial”)
Najbardziej prestiżowy zabieg amerykańskiej marki iS CLINICAL, znanej z dbania o piękno Gwiazd Hollywood
w Wieczór Oskarowy. Zabieg otrzymał polską nagrodę COSMOPOLITAN Prix de Beaute 2011 oraz nagrodę
amerykańskiego magazynu „InStyle” jako ulubiony zabieg gwiazd.
„Ogień i lód” to nazwa idealnie oddająca istotę odczuć towarzyszących w trakcie zabiegu.
W pierwszej fazie na skórę aplikowana jest intensywna maska rozgrzewająca, która wykorzystuje działanie kwasów pochodzenia
roślinnego, retinolu o jakości farmaceutycznej oraz niacyny w połączeniu z antyoksydantami. Następnie nakładana jest maska
chłodząca z mentolem. Precyzyjne działanie masek zostaje wzmocnione poprzez nałożenie bogatego w przeciwutleniacze serum
z kwasem L-askorbinowym oraz wysokiej jakości serum nawilżającego. Takie połączenie preparatów gwarantuje najlepsze,
spektakularne efekty.
Dodatkowo, Va Bene dbając o jak najlepsze rezultaty maskę chłodzącą wprowadza w skórę z pomocą aparatu Kriolift,
który dzięki wykorzystaniu stabilizowanego zimna pozwala substancjom aktywnym na jeszcze lepszą penetrację.

» Zabieg NAPRAWCZY DO SKÓRY DOJRZAŁEJ - Resurgence Renewing dr MURAD
Linia dedykowana starzeniu hormonalnemu, przywraca dojrzałej skórze młodzieńczy wygląd i blask.
To idealne antidotum na problemy skóry dotkniętej nadmierną suchością, zmarszczkami, utratą sprężystości i innych oznak
starzenia hormonalnego. Naprawczy zabieg do skóry dojrzałej niezwykle skutecznie rewitalizuje skórę i sprawia, że czuje
się ona młodziej. Zaawansowana technologia przyspieszenia syntezy kolagenu, zwiększa elastyczność skóry i wpływa na zmniejszenie widocznych zmarszczek. Zabieg doskonale odżywia skórę oraz przywraca jej perfekcyjny wygląd i naturalny blask.
Dodatkowo, Va Bene dbając o jak najlepsze rezultaty oferuje w prezencie specjalnie dedykowaną do linii maskę
ujędrniającą na okolice oczu.
Wprowadzenie substancji aktywnych poprzez zastosowanie innowacyjnej, frakcyjnej mezoterapii nanoigłowej
NanoPen® - 100 zł.

» Zabieg PRZECIWZMARSZCZOWY ZŁUSZCZAJĄCY - Intensive Wrinkle Reducer Rapid Peel dr MURAD
Linia do wszystkich typów cery z symptomami starzenia, stworzona by przywrócić jędrność, elastyczność i niweluje
efekty spowolnionego metabolizmu komórek.
Dzięki zabiegowi złuszczającemu skóra wyraźnie zyskuje jędrność i elastyczność. Nabiera blasku i witalności. Zmarszczki
i linie mimiczne stopniowo się spłycają. Innowacją w tym procesie jest kombinacja składników o właściwościach wypełniających. Sercem linii jest kompleks Durian Cell Reform®, który wykorzystuje unikalne właściwości owoców Durian.
Zwiększa on proliferację komórek, dzięki czemu wyraźnie poprawia się penetracja składników aktywnych. Zabieg głęboko
nawilża, chroni skórę przed wolnymi rodnikami i poprawia spójność błon komórkowych. Połączenie wyciągu z owoców
Durian z kwasem glikolowym pozostawia skórę jaśniejszą, gładszą
i bardziej jędrną już po jednym zabiegu.
Dodatkowo, Va Bene dbając o jak najlepsze rezultaty oferuje w prezencie specjalnie dedykowaną do linii maskę
ujędrniającą na okolice oczu.
Wprowadzenie substancji aktywnych poprzez zastosowanie innowacyjnej, frakcyjnej mezoterapii nanoigłowej
NanoPen® - 100 zł.

» Zabieg Z KWASEM FERULOWYM - bankietowy zabieg antyoksydacyjny
Zabieg idealny przed ważnymi uroczystościami. Przeznaczony jest do każdego typu cery, nawet najbardziej wrażliwej.
Kwas ferulowy skutecznie chroni komórki przed wolnymi rodnikami, powodującymi przyspieszone starzenie skóry, a w połączeniu
z witaminą C odwraca pierwsze efekty fotostarzenia, czyli wygładza zmarszczki. Dodatkowo hamuje proces nadprodukcji
melaniny, czyli delikatnie rozjaśnia i nie dopuszcza do powstawania nowych przebarwień. Zabieg - choć jest peelingiem,
nie powoduje widocznego złuszczania. Skóra po zabiegu jest rozświetlona, nawilżona i promienna. Zabieg ekspresowo udoskonala
wygląd skóry, a efektem jest realna, widoczna i skuteczna odnowa cery. Doskonale nadaje się pod uroczysty makijaż.
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TWARZ

ZABIEGI HI-TECH
Każdy zabieg z użyciem specjalistycznych aparatów Hi–Tech (KrioLift, DermaOxy i NanoPen) obejmuje demakijaż, ampułkę,
maskę dostosowaną do potrzeb skóry oraz maskę na dłonie, wraz z ich masażem lub masaż dłoni świecą.

DermaOXY® - twarz, szyja

twarz, szyja - 350 zł (rabaty przy zakupie serii zabiegów)
twarz, szyja, dekolt - 390 zł (rabaty przy zakupie serii zabiegów)

Infuzja tlenowa DermaOXY® oparta jest na wtłaczaniu preparatów aktywnych do głębokich warstw skóry za pomocą czystego
tlenu. Jest to rewolucyjna metoda odmładzania skóry, jej nawilżania na poziomie komórkowym oraz redukcji zmarszczek
opatentowana w Danii. DermaOXY® to synergiczne połączenie dwóch technologii: wprowadzania do głębokich warstw skóry
wysoce skoncentrowanych składników aktywnych w postaci serum za pomocą tlenu oraz terapii czystym tlenem odpowiednio
stężonym i sprężonym. Pierwsze efekty widoczne są już natychmiast po zabiegu. Skóra nabiera wyraźnie młodszego wyglądu,
emanuje zdrowiem i witalnością. Zabieg jest bezinwazyjną, kosmetyczną i bezbolesną alternatywą dla BOTOXU. Spektakularne
efekty osiągamy dzięki silnie skoncentrowanym składnikom.
Efekty DermaOXY® na twarz i szyję:
» wypełnienie zmarszczek,
» głębokie nawilżenie na poziomie komórkowym,
» wygładzenie okolic oczu,
» wypełnienie ust,
» poprawa struktury, napięcia i elastyczności,
» podniesienie owalu twarzy,
» witalność i młody wygląd,
» rozjaśniona i zdrowa skóra.

ENDERMOLIFT LPG®

cena: 120 zł (rabaty przy zakupie serii zabiegów)
Ekskluzywna technika przeciwstarzeniowa, zagęszczająca skórę i reaktywująca naturalną produkcję kolagenu i elastyny.
Zabiegi w serii to aktywny lifting i stymulacja skóry zapobiegająca starzeniu się.

NOWOŚĆ! KARBOKSYTERAPIA
zabiegi rewitalizujące i odmładzające, znakomicie dotleniające i ujędrniające skórę:
twarz - 220 zł
twarz/szyja - 260 zł
twarz/szyja/dekolt - 290 zł
okolica oczu - 150 zł
dłonie - 150 zł
skóra głowy - 250 zł
ATRAKCYJNE RABATY PRZY ZAKUPIE SERII ZABIEGÓW - czas trwania zabiegu od 20 do 60 minut
Karboksyterapia to zatwierdzona przez FDA terapia z zastosowaniem dwutlenku węgla, stanowiąca istotny przełom w medycynie
estetycznej ze względu na szeroki wachlarz zastosowań i dużą skuteczność. Warto zaznaczyć, że jest to jednocześnie metoda
bezpieczna, mało inwazyjna oraz o potwierdzonej klinicznie skuteczności. Może być stosowana w odmładzaniu skóry, walce
z cellulitem, rozstępami, bliznami, lokalnymi nadmiarami tkanki tłuszczowej, zwiotczeniami skóry, łysieniem. Sam zabieg polega
na śródskórnym lub podskórnym precyzyjnym wstrzykiwaniu medycznego certyﬁkowanego dwutlenku węgla.
Karboksyterapia znajduje doskonałe zastosowanie w biorewitalizacji skóry, likwidacji cieni pod oczami oraz podwójnego
podbródka. Zabieg świetnie sprawdza się w walce ze starzeniem się skóry i jej wiotkością.
SKUTECZNOŚĆ POTWIERDZONA BADANIAMI KLINICZNYMI!
Zapraszamy do skorzystania z zabiegu testowego!
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TWARZ

ZABIEGI HI-TECH
TERAPIA ZIMNEM KRIOLIFT

twarz, szyja - 350 zł (rabaty przy zakupie serii zabiegów)
twarz, szyja, dekolt - 390 zł (rabaty przy zakupie serii zabiegów)
Jest to aplikacja bezpośrednio na skórę stabilizowanego zimna, które wspomaga penetrację produktów odżywczych w głąb skóry;
ich formułę opracowano tak, aby zapewnić synergię działania produktów z biostymulującym działaniem niskiej temperatury.
Gwałtowne obniżenie temperatury bezpośrednio po przyłożeniu głowicy powoduje oddziaływanie na poziomie wszystkich
warstw skóry. Efektem zabiegu jest aktywacja mikrokrążenia i stymulacja metabolizmu komórkowego.
Spektakularne efekty KrioLift:
» wygładza skórę,
» redukuje zmarszczki,
» dodaje blasku,
» zmniejsza oznaki zmęczenia.

TERAPIA NanoPen® - bezbolesna i bezpieczna terapia przeciwstarzeniowa
Otwórz skórę na NANO możliwości!

NANONAKŁUCIA cena: 420 zł*
MIKRONAKŁUCIA cena: 450 zł*
*rabaty przy zakupie serii zabiegów
NanoPen® to innowacyjny zabieg frakcyjnej mezoterapii nanoigłowej wykonywanej za pomocą elektrycznego urządzenia, które
spełnia wymagania najbardziej wymagających specjalistów i ich pacjentów: jest skuteczny, bezpieczny i przynosi szybki, widoczny efekt.
Zabieg wykonywany jest za pomocą specjalnie zaprojektowanych urządzeń do frakcyjnych nanonakłuć naskórka i skóry właściwej.
Celem terapii jest utworzenie sieci mikrokanalików za pomocą hipoalergicznych igieł tytanowych o bardzo małej średnicy. Zabiegi
z wykorzystaniem terapii NanoPen® są niezwykle skuteczne – stymulują skórę mechanicznie i pozwalają głęboko przedostać się
składnikom aktywnym. NanoPen® to niezastąpiony element terapii niwelującej głębokie zmarszczki, utratę jędrności skóry, blizny
potrądzikowe i przebarwienia. Zastosowanie zabiegu zwiększa skuteczność dostarczenia substancji aktywnych w głąb
skóry o 300%. Zabieg jest bezpieczny dzięki za stosowaniu sterylnych kartridży jednorazowego użytku.
Zabieg z użyciem nanoigieł jest bezbolesny, bezkrwawy i nie wywołuje stanu zapalnego (może być wykonywany cały rok, także
u osób chorych na cukrzycę).

LASER FRAKCYJNY EMERGE™
zabieg anti aging:
cała twarz - 1 000 zł
zabieg anti aging cała twarz/szyja - 1 600 zł
zabieg anti aging cała twarz/szyja/dekolt - 1 900 zł
szyja - 500 zł
bruzdy nosowo-wargowe (wraz ze zmarszczką palacza) - 500 zł
okolice oczu (”kurze łapki”) - 300 zł
cena za 1 impuls - 6 zł (przy jednorazowym zakupie min. 100 impulsów - 5 zł)
Blizny, przebarwienia: ceny ustalane na podstawie konsultacji kosmetologicznej.
Emerge™ to procedura wykonywana przy użyciu specjalnie dobranej długości lasera, która już po pierwszym zabiegu daje
doskonałe rezultaty. W procedurze zabiegowej głowica przykładana jest do skóry pacjenta; po jej uruchomieniu w skórę
wprowadzane są mikrowiązki światła, które penetrując skórę na poziomie powyżej 1,5 mm, pozwalają na skuteczny resurfacing
i przebudowę. Im głębsze kolumny, tym większa ilość nowej tkanki, a parametry są dobierane indywidualnie, stosownie
do potrzeb. Skoagulowane złogi komórkowe są zastępowane zregenerowaną tkanką, która odradzając się – daje efekt w postaci
młodszego wyglądu. Dzięki wysokiemu bezpieczeństwu urządzenia zabieg może być stosowany także na charakterystyczne
zmiany wokół oczu tzw, „kurze łapki”, dając efekt odświeżenia spojrzenia. Emerge™ doskonale działa też na blizny oraz rozstępy,
gdyż naturalny proces gojenia się skóry prowokuje, iż uszkodzone komórki skóry zastępowane są przez nową, zdrową tkankę.
Rezultatem serii zabiegów jest odsłonięcie młodej, pięknej skóry. Uzyskujemy promienny, a przede wszystkim naturalny wygląd.
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TWARZ

ZABIEGI HI-TECH
FALE RADIOWE

twarz - 220 zł
twarz, szyja - 260 zł
twarz, szyja, dekolt - 290 zł
okolica oczu - 130 zł
Fale Radiowe to - zgodnie z najnowszymi badaniami - jedna z najskuteczniejszych technologii w kosmetyce przeznaczonych
do liftingu skóry twarzy i ciała, a także do walki z nadmiernie zgromadzoną tkanką tłuszczową oraz cellulitem. Urządzenie emituje
fale radiowe wytwarzane przez prąd wysokiej częstotliwości, co wpływa na wzbudzenie w tkankach jonów i wytworzenie ciepła.
Zjawisko to nazywane jest diatermią, czyli głębokim ogrzewaniem poprzez ciepło wytwarzane wewnątrz tkanek, a nie jako
dostarczane z zewnątrz. Fale radiowe stymulują tkanki (także te położone głębiej), poprawiają ich dotlenienie, odżywienie oraz
wzmacniają mikrocyrkulację. Zabieg polega na podgrzewaniu włókien kolagenowych; wywołuje to ich skurczenie i napięcie,
dzięki czemu następuje proces regeneracji. Ponadto fale radiowe stymulują ﬁbroblasty do odbudowy i wytwarzania kolagenu oraz
elastyny dając efekt wypełnienia zmarszczek. Zwiększa się gęstość, elastyczność i napięcie skóry oraz poprawia owal twarzy
i koloryt cery. W wielu przypadkach efekt zauważalny jest już po wykonaniu pierwszego zabiegu! Skóra w miejscu poddanym
działaniu fal radiowych jest bardziej napięta, wypełniona i zrewitalizowana.
ATRAKCYJNE RABATY PRZY ZAKUPIE SERII ZABIEGÓW
Czas trwania zabiegu ok. 60 minut

TWARZ

ZABIEGI ZŁUSZCZAJĄCE
Twarz zabiegi złuszczające CAŁOROCZNE
Twarz zabiegi złuszczające SEZONOWE (jesień / zima)
cena 1 zabiegu: od 180 zł do 350 zł*

*przy zakupie serii zabiegów - atrakcyjne rabaty
Każdy zabieg złuszczający obejmuje: demakijaż, ampułkę i maskę dostosowaną do potrzeb skóry.

Rodzaje zabiegów złuszczających:
» mikrodermabrazja diamentowa, mikrodermabrazja korundowa, peeling kawitacyjny
» mezoterapia bezigłowa
» zabiegi z użyciem kwasów kosmetycznych: retinol, kwas glikolowy, Retix C, kwas pirogronowy,
kwas salicylowy
- o szczegóły prosimy pytać naszych Kosmetologów
propozycje ZABIEGÓW ZŁUSZCZAJĄCYCH CAŁOROCZNYCH
Peptydowy Peeling Biomimetyczny
Z POCHODNĄ TOKSYNY BOTULINOWEJ [10%] I AHA [40%]
Odpowiedź na zapotrzebowanie współczesnych kobiet:
skuteczny zabieg kwasowy nieindukujący mocnego złuszczania naskórka!
Wskazania: zmarszczki mimiczne, również wokół oczu, utrata jędrności i elastyczności skóry, zmarszczki grawitacyjne,
zmarszczki utrwalone, nierówna powierzchnia skóry i szary koloryt.
cena: 350 zł
przy dodatkowym zastosowaniu terapii nanoigłowej NanoPen® - 590zł
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TWARZ

ZABIEGI ZŁUSZCZAJĄCE
Peeling Mango
Z KWASEM MLEKOWYM [30%] ORAZ KOMÓRKAMI MACIERZYSTYMI Z POMARAŃCZY
Na pomoc cerom naczyniowym!
Wskazania: skóra zmęczona i pozbawiona blasku, zmarszczki i fotostarzenie się skóry, skóra naczynkowa i odwodniona, skóra z nierównym kolorytem i tendencją do powstawania przebarwień i niedoskonałości.
cena: 260 zł
Rewitalizujący Zabieg Anti-Age
Z ENZYMAMI PROTEOLITYCZNYMI I WITAMINĄ C
Nowy wymiar remodelujących zabiegów przeciwstarzeniowych!
Wskazania: skóra sucha i odwodniona, utrata jędrności i elastyczności skóry, szary koloryt, skóra naczynkowa
i wrażliwa.
cena: 260 zł
Azelaic Peel
Z KWASEM AZELAINOWYM [10%] I KWASEM KOJOWYM [5%] I KOMÓRKAMI MACIERZYSTYMI
Silna odpowiedź na potrzeby wrażliwej skóry!
Wskazania: skóra wrażliwa, skóra naczynkowa o podłożu łojotokowym, trądzik zaskórnikowi - grudkowy, początkowe
stadium trądziku różowatego, przebarwienia naskórkowe, przewlekłe zapalenie mieszków włosowych
u mężczyzn.
cena: 260 zł
Intensywny zabieg kwasem migdałowym
MANDELIC PEEL AM
Odnowa skóry wrażliwej!
Wskazania: skóra wrażliwa, niedoskonałości skóry, skóra pozbawiona naturalnego blasku.
cena - zabieg 40% kwasem migdałowym: 180 zł
cena - zabieg 50% kwasem migdałowym: 200 zł
Intensywny zabieg z kwasem migdałowym (10%), AHA z hibiskusa (5%) i kwasem azelainowym (2%)
HIBISCUS FLOWER MANDELIC PEEL
Silny zabieg dla cery naczyniowej, procedura lecznicza.
cena za 1 zabieg: 195 zł - atrakcyjne rabaty przy zakupie serii 4/6/8 zabiegów
propozycje ZABIEGÓW ZŁUSZCZAJĄCYCH SEZONOWYCH (JESIEŃ/ZIMA)
Terapeutyczny Zabieg Dyniowy
Z AHA, BHA, PROBIOTYKAMI I NIACYNAMIDEM
Koniec z problemem skóry mieszanej!
Skóra mieszana, łojotokowa, zanieczyszczona.
Wskazania: krostki, grudki, zaskórniki, błyszczenie się skóry, rozszerzone pory, tendencja do przebarwień
pozapalnych.
cena: 195 zł
RETIX C
INTENSYWNA TERAPIA Z KOMPLEKSEM ACTICELL 40%
Złuszczający zabieg remodelujący i przebudowujący skórę.
STOP przebarwieniom!
Wskazania: starzenie się skóry, niedoskonałości skóry.
cena: 250 zł
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TWARZ

VABENE EYE
PIELĘGNACJA OKOLIC OKA:
regulacja brwi
henna brwi
henna rzęs
henna brwi z regulacją
henna komplet z regulacją

»
»
»
»
»
»
»
»

15 zł
20 zł
20 zł
30 zł
40 zł

zabieg pielęgnacyjny okolic oka (z płatkami kolagenowymi)
zabieg pielęgnacyjny okolic oka (z maską algową i serum peptydowym)
zabieg pielęgnacyjny okolic oka Kriolift
zabieg pielęgnacyjny okolic oka DermaOxy
Nanoterapia okolic oka (powieka górna i dolna + na życzenie czerwień wargowa)
Laser frakcyjny EMERGE™ (okolice oczu - “kurze łapki”)
zabieg karboksyterapii dotleniający i niwelujący cienie pod oczami
zabieg falami radiowymi, skutecznie odmładzający spojrzenie

30 zł
60 zł
80 zł
80 zł
220 zł
300 zł
150 zł
130 zł

PIELĘGNACJA CIAŁA

AROMATYCZNE TERAPIE VABENE
cena 1 zabiegu: 220 zł (rabaty przy zakupie serii zabiegów)
czas trwania zabiegu: ok. 90 min.
» Mleczny zabieg nawilżający – S.O.S dla skóry suchej
Ratunek i pielęgnacja dla skóry suchej, wrażliwej i skłonnej do podrażnień. Kuracja gwarantuje odbudowę
i wzmocnienie naturalnej bariery ochronnej. Przyjemny, luksusowy zabieg zapewnia natychmiastowe uczucie ukojenia, nawilżenia i długotrwałego komfortu.
Składniki zabiegu obﬁtują w wyselekcjonowane surowce naturalne o działaniu odżywczym, łagodzącym i przeciwstarzeniowym.
Zabieg składa się z pięciu etapów, pierwszym jest masaż ciała pianką wytworzoną z Savon Noir – naturalnego mydła z Maroka,
z czarnych oliwek i oleju oliwnego. Drugi etap to mleczny peeling cukrowy. W trzecim etapie wmasowujemy serum regenerująco-łagodzące podrażnienia, działające przeciwzapalnie i wyciszająco.
W czwartym etapie wmasowujemy maskę odżywczo-łagodzącą S.O.S. i zawijamy ciało. W piątym - wykańczamy zabieg odżywczym
masłem z mlekiem i lychee.

» Kawowy zabieg wyszczuplający - detoks i redukcja cellulitu
Wysoce aktywna linia, ukierunkowana na wyszczuplenie i walkę z cellulitem.
Duże stężenie zintegrowanych substancji czynnych (wyciąg kawowy algi i hebanu) gwarantuje skuteczność zabiegów
i błyskawiczne efekty (redukcję tkanki tłuszczowej, eliminację toksyn oraz płynów zalegających w przestrzeni międzytkankowej). Zabieg składa się z pięciu etapów z użyciem Savon Noir, peelingu cukrowego z kawą, serum kofeinowego
o właściwościach detoksykujących, antycellulitowych i wyszczuplających oraz maski wyszczuplającej z kawą i kawowego
masła do ciała. Dodatkowo, zabieg pozostawia oszałamiający zapach na skórze i daje jej przyjemne nawilżenie.

» Sezonowy zabieg na ciało „W zgodzie z Naturą”
Zabieg dostosowany do potrzeb skóry zgodnie z porą roku, harmonijnie splatający się z naturą, czerpiący z jej
bogactw to co najcenniejsze w danym czasie.
O szczegóły prosimy pytać naszych doświadczonych Kosmetologów.

10

PIELĘGNACJA CIAŁA

ZABIEGI POPRAWIAJĄCE KONDYCJĘ SKÓRY
cena 1 zabiegu: 160 zł (rabaty przy zakupie serii zabiegów)
czas trwania zabiegu: ok. 45 min.
» Rytuał "Czarna Orchidea"
Zabieg o wyjątkowym, zmysłowym zapachu.
W skład zabiegu wchodzi peeling solny całego ciała, który skutecznie wygładza skórę, usuwa drobne niedoskonałości i przygotowuje
ciało na promienie słoneczne. Zakończeniem zabiegu jest nałożenie odżywczego balsamu do ciała, przeznaczonego
do pielęgnacji skóry suchej, szorstkiej i podrażnionej. Balsam ma konsystencję gęstego masła, które w kontakcie ze skórą zamienia
się w pachnący zmysłowo olejek. Balsam zawiera ponad 55% czystego masła Shee i 3 rodzaje naturalnych olejów: z awokado,
sojowego i pestek winogron. Dodatek wosku pszczelego tworzy na skórze warstwę ochronną, która przeciwdziała wysuszaniu oraz
sprawia, że skóra staje się elastyczna.

» Złoty rytuał „Eternal Gold”
Terapia Eternal Gold przygotowana została z myślą o intensywnej pielęgnacji skóry wymagającej – suchej i szorstkiej.
Rytuał szczególnie troszczy się o skórę dojrzałą. Naturalny „eliksir młodości”, który powstał z połączenia wyjątkowych składników
aktywnych i szlachetnych substancji bazowych, gwarantuje kompleksowe działanie przeciwzmarszczkowe, nawilżające, wygładzające
oraz regenerujące.
Zabieg składa się z peelingu cukrowego o perfumowanym zapachu. Kryształki cukru zatopione są w olejku sojowym i maśle
Shea, co powoduje że oprócz usuwania niedoskonałości – zabieg doskonale poprawia kondycję skóry. Zakończeniem zabiegu
jest nałożenie odżywczego balsamu o ekskluzywnym zapachu, przeznaczonego do pielęgnacji skóry suchej, szorstkiej i wrażliwej.
Balsam przywraca miękkość i komfort, pozostawia skórę pięknie pachnącą i rozświetloną złotymi drobinkami. Zawiera ponad
50% czystego masła Shea, naturalne oleje roślinne oraz odmładzającą witaminę E. Masło Shea dogłębnie odżywia skórę,
przywraca jej elastyczność i odpowiedni stan nawilżenia. Olej sojowy, awokado i z pestek winogron poprawiają elastyczność,
wzmacniają i chronią skórę. Witamina E działa silnie antyoksydacyjnie i przeciwstarzeniowo.

PIELĘGNACJA CIAŁA
ZABIEGI Hi-TECH

» Endermologia LPG®

Nieinwazyjny endomasaż tkanki łącznej i mięśniowej.
Seria zabiegów Endermologie LPG® przynosi znakomite rezultaty w ujędrnianiu i napinaniu skóry, zwalczaniu cellulitu
i tkanki tłuszczowej. Endermologia LPG® niweluje obrzęki, oczyszcza organizm z toksyn i poprawia krążenie krwi oraz limfy.
Ciało odzyskuje jędrność, a tkanki są zwarte i pozbawione zbędnych płynów i toksyn.
Zabieg wykonywany na najnowszym dostępnym na rynku urządzeniu Cellu M6® Integral,
- ORYGINALNA ENDERMOLOGIE LPG®

cena 1 zabiegu: 160 zł (rabaty przy zakupie serii zabiegów)
jednorazowy koszt zakupu indywidualnego kostiumu do Endermologie LPG®: 100 zł
» Laser frakcyjny EMERGE™

Emerge™ to procedura wykonywana przy użyciu specjalnie dobranej długości lasera, która już po pierwszym zabiegu daje
doskonałe rezultaty. W procedurze zabiegowej głowica przykładana jest do skóry pacjenta; po jej uruchomieniu w skórę
wprowadzane są mikrowiązki światła, które penetrując skórę na poziomie powyżej 1,5 mm, pozwalają na skuteczny resurfacing
i przebudowę. Im głębsze kolumny, tym większa ilość nowej tkanki, a parametry są dobierane indywidualnie, stosownie
do potrzeb. Skoagulowane złogi komórkowe są zastępowane zregenerowaną tkanką, która odradzając się – daje efekt w postaci
młodszego wyglądu.
Zabieg kierowany jest do osób, które chcą pozbyć się nieestetycznych blizn i rozstępów.
W celu ustalenia ceny zabiegu prosimy o skorzystanie z bezpłatnej konsultacji kosmetologicznej.
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PIELĘGNACJA CIAŁA
ZABIEGI Hi-TECH

» Karboksyterapia

Karboksyterapia to zatwierdzona przez FDA terapia z zastosowaniem dwutlenku węgla, stanowiąca istotny przełom w medycynie
estetycznej ze względu na szeroki wachlarz zastosowań i dużą skuteczność. Warto zaznaczyć, że jest to jednocześnie metoda
bezpieczna, mało inwazyjna oraz o potwierdzonej klinicznie skuteczności. Stosowana na ciało w walce z cellulitem, rozstępami,
bliznami oraz lokalnymi nadmiarami tkanki tłuszczowej. Karboksyterapia doskonale poprawia gęstość i jędrność skóry, likwidując
jej zwiotczenie (brzuch, ramiona, nogi). Sam zabieg polega na śródskórnym lub podskórnym precyzyjnym wstrzykiwaniu
medycznego certyﬁkowanego dwutlenku węgla.
SKUTECZNOŚĆ POTWIERDZONA BADANIAMI KLINICZNYMI!
SPEKTAKULARNE EFEKTY OSIĄGANE SĄ W POŁĄCZENIU Z ENDERMOLOGIĄ!
Zapraszamy do skorzystania z zabiegu testowego!

brzuch - 250 zł
pośladki - 250 zł
uda - 250 zł
ATRAKCYJNE RABATY PRZY ZAKUPIE SERII ZABIEGÓW

» Fale radiowe

Fale Radiowe to - zgodnie z najnowszymi badaniami - jedna z najskuteczniejszych, nieinwazyjnych technologii w kosmetyce
przeznaczonych do liftingu ciała. To skuteczna i udowodniona metoda walki z nadmiernie zgromadzoną tkanką tłuszczową oraz
cellulitem. Urządzenie emituje fale radiowe wytwarzane przez prąd wysokiej częstotliwości, co wpływa na wytwarzanie w tkankach
ciepła, poprzez wzbudzenie jonów. Zjawisko to nazywane jest diatermią, czyli głębokim ogrzewaniem poprzez ciepło wytwarzane
wewnątrz tkanek, a nie jako dostarczane z zewnątrz. Fale radiowe stymulują tkanki (także te położone głębiej), poprawiają
ich dotlenienie, odżywienie oraz wzmacniają mikrocyrkulację. Zabieg polega na podgrzewaniu włókien kolagenowych; wywołuje
to ich skurczenie i napięcie, dzięki czemu następuje proces regeneracji. Zwiększa się gęstość, elastyczność i napięcie skóry.
W wielu przypadkach efekt zauważalny jest już po wykonaniu pierwszego zabiegu!

brzuch - 220 zł
pośladki - 220 zł
uda - 220 zł
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STREFA MASAŻU I RELAKSU
Proponujemy szereg masaży, dostosowanych do potrzeb i oczekiwań Klienta.
Przykładowe masaże:
mocny masaż relaksacyjny, masaż ciepłymi kamieniami, masaż relaksacyjny z elementami aromaterapii,
masaż relaksacyjny pleców, masaż wyszczuplająco – modelujący, masaż bańką chińską, masaż
twarzy i głowy
cena:
masaż 30 min.: 80 zł
masaż 45 min.: 120 zł
masaż 60 min.: 150 zł
masaż 90 min.: 200 zł
Do każdego masażu, na życzenie Klienta oferujemy peeling całego ciała w cenie 60 zł.

STREFA PIĘKNA
MANICURE

klasyczny, z odżywką
klasyczny, z malowaniem
french / japoński / Vinylux
hybrydowy
hybrydowy french

55 zł
60 zł
75 zł
95 zł
105 zł

masaż dłoni świecą
maska termiczna na dłonie
paraﬁna ciekła na dłonie
manicure DeLuxe SPA*

50 zł
50 zł
30 zł
120 zł

*zabieg obejmuje manicure klasyczny i zabieg termiczny na dłonie oraz na życzenie masaż dłoni

MALOWANIE PAZNOKCI

klasyczne
Vinylux
hybrydowe
hybrydowe french
zdjęcie lakieru hybrydowego*

*lakier hybrydowy VB - zdjęcie gratis

PEDICURE

klasyczny, z odżywką
klasyczny, z malowaniem
french / japoński / Vinylux
hybrydowy
hybrydowy french
złuszczanie naskórka pięt kwasami (zab. pojedynczy)
złuszczanie naskórka pięt kwasami (zab. podwójny)

20 zł
35 zł
65 zł
75 zł
30 zł

95 zł
100 zł
120 zł
130 zł
140 zł
150 zł*
200 zł*

*malowanie klasyczne / vinylux gratis, malowanie hybrydowe dodatkowo 50 zł

maska termiczna na stopy
pedicure DeLuxe SPA*

50 zł

140 zł

*zabieg obejmuje pedicure klasyczny i zabieg termiczny na stopy oraz masaż stóp
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STREFA PIĘKNA
MAKIJAŻ
Zapraszamy na wyjątkowe makijaże, które uwydatnią nienaganność cery, wydobędą blask oczu
i powłóczystość spojrzenia…
Nasze makijaże podkreślają piękno i naturalną harmonię twarzy. Szkoleniowe warsztaty makijażowe w Va Bene prowadziła Anna Orłowska,
znana makijażystka i wizażystka, była ambasadorka marki Chanel, Ester Lauder, od 9 lat prowadząca programy makijażowe w TVN Style.
Pracujemy na kosmetykach sprawdzonych przez najlepszych wizażystów!

makijaż okazjonalny
makijaż dla nastolatki
makijaż ślubny

150 zł
120 zł
250 zł (makijaż próbny: 99 zł)

Aby makijaż oka był prawdziwie nieskazitelny – regulację brwi wykonamy gratis!

MAKIJAŻ PERMANENTNY
Va Bene proponuje Paniom permanentny rodzaj makijażu ust, oczu i brwi utrzymujący się od 3-5 lat. Makijaż trwały to naturalne podkreślenie
i wydobycie piękna. Conture Make-up LONG TIME LINER jest od 12 lat metodą nr 1 na świecie.
Dyplomowana linergistka gwarantuje naszym Klientom w pełni profesjonalne i bezpieczne przeprowadzenie zabiegu. Urządzenie,
na którym wykonywany jest makijaż oraz pigmenty spełniają wszelkie wymagania i normy międzynarodowe dotyczące wyrobów medycznych oraz
zarządzania jakością. Makijaż trwały podkreśleni naturalne piękno każdej Klientki.

kontur ust
kontur ust z cieniowaniem
kontur ust z wypełnieniem
brwi
kreski górne - zagęszczenie linii rzęs
kreski górne dekoracyjne
kreski dolne
całkowita korekta - brwi
korekta - usta
korekta - kreski górne

650 zł
850 zł
1 100 zł
850 zł
560 zł
850 zł
420 zł
425 zł
550 zł
280-425 zł

ZABIEGI PRZEKŁUWANIA USZU / CHRZĄSTEK / NOSA
Instytut Urody VaBene podążając za światowymi trendami wykonuje usługi przekłuwania uszu i nosa przy użyciu systemu Blomdahl
Medical Beauty, który jest największym światowym producentem systemu do przekłuwania uszu oraz wysterylizowanych wkładów.
Zabiegi przekłucia uszu i nosa system Blomdahl Medical Beauty gwarantuje higieniczną i praktycznie pozbawioną bólu procedurę.
Cena zabiegu zawiera hipoalergiczne, niezawierające niklu kolczyki z medycznego plastiku lub z czystego tytanu medycznego,
które lśnią światłem prawdziwych kryształów Swarovskiego.
Zabieg jest szczególnie polecany dzieciom – Blomdahl Medical Ear Piercing to przekłucie obu uszu jednocześnie,
a zarówno kolczyk, jak i zatyczka umieszczone są w sterylnej kasecie. To ważne wydarzenie w życiu dziecka i rodzica honorujemy
imiennym dyplomem.
Oferujemy także biżuterię hipoalergiczną w pięknych wzorach.
przekłucie uszu
przekłucie ucha / chrząstka
przekłucie chrząstki nosa

120 zł*
70 zł*
90 zł*

*cena uwzględnia hipoalergiczne kolczyki Blomdahl z medycznego plastiku z zerową (0%) zawartością niklu
lub z czystego tytanu medycznego, także z kryształami Swarovskiego
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ZABIEGI DEPILACJI
DEPILACJA WOSKIEM KLASYCZNYM
Brwi
Górna warga
Broda
Pachy
Całe ręce
Przedramiona
Tors
Brzuch męski
Brzuch damski
Plecy
Łydki
Uda
Całe nogi
Bikini płytkie
Bikini głębokie

20 zł
20 zł
20 zł
35 zł
45 zł
25 zł
50 zł
50 zł
30 zł
85 zł
50 zł
60 zł
100 zł
50 zł
100 zł

DEPILACJA LASEROWA - Laser LIGHTSHEER ET
Laser LIGHTSHEER ET to najskuteczniejszy laser depilacyjny – złoty standard na rynku światowym.
K
M

górna warga
broda
szyja
baki
policzki
uszy
skronie
kark
plecy
tors
pachy
przedramiona
ramiona
dłonie
brzuch
pośladki
bikini podstawowe
bikini głębokie - pełne
uda
łydki
kolana
stopy
znieczulenie do zabiegu

190 zł / 250 zł
290 zł / 390 zł
250 zł / 350 zł
250 zł / 350 zł
250 zł / 350 zł
150 zł / 190 zł
190 zł / 290 zł
290 zł / 390 zł
380 zł / 790 zł
390 zł / 590 zł
380 zł / 440 zł
390 zł / 460 zł
390 zł / 440 zł
250 zł / 350 zł
320 zł / 530 zł
310 zł / 520 zł
350 zł / 500 zł
450 zł / nd
550 zł / 590 zł
450 zł / 590 zł
150 zł / 190 zł
150 zł / 190 zł
od 50 zł

K - kobiety, M - mężczyźni, nd - nie dotyczy

Konsultacja przed pierwszym zabiegiem oraz próba laserowa - bezpłatnie.
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MEDYCYNA ESTETYCZNA
Każdy zabieg u nowego Klienta poprzedzony jest konsultacją lekarską, której koszt 100 zł
jest odejmowany od ceny pierwszego zabiegu.
Znieczulenie - zawsze bezpłatne (w tym stomatologiczne - np. przy powiększaniu ust).
Trychoskopia (w przypadku wypadania włosów) - bezpłatna.

USUWANIE ZMARSZCZEK MIMICZNYCH ZA POMOCĄ TOKSYNY BOTULINOWEJ
(Azzalure, Bocouture, Botoks)
zmarszczki poprzeczne czoła
pionowe zmarszczki między brwiami
tzw. "zmarszczki lwie" (inaczej: zmarszczki gładzizny)
zmarszczki okolicy kącików oczu - tzw. "kurze łapki"
dwa z powyższych obszarów (jednocześnie)
trzy z powyższych obszarów (jednocześnie)
zmarszczki powieki dolnej - odmłodzenie obszaru poniżej oczodołu
zmarszczki u nasady nosa - tzw. "zmarszczki królicze"
zmarszczki wokół ust - tzw. "usta palacza"
unoszenie (modelowanie) brwi (tzw. "otwarcie oka')
spłycanie bruzd nosowo-wargowych
redukcja tzw. uśmiechu dziąsłowego
unoszenie koniuszka nosa
likwidacja zmarszczek poniżej kącików ust (tzw. linie marionetki")
redukcja anomalii bródkowych (broda "brukowana", załamanie bródki)
usuwanie zmarszczek poziomych na szyi
usuwanie pionowych wstęg mięśnia szerokiego szyi (tzw. "szyja indycza")
usuwanie zmarszczek policzków

700 zł
700 zł
700 zł
1200 zł
1600 zł
500 zł
500 zł
700 zł
700 zł
700 zł
700 zł
700 zł
700 zł
700 zł
od 700 zł
od 700 zł
700 zł

LECZENIE NADPOTLIWOŚCI (toksyna botulinowa - Azzalure, Bocouture, Botoks)
pachy
dłonie
stopy
czoło

1700 zł
2000 zł
2000 zł
1500 zł

LECZENIE BRUKSIZMU (toksyna botulinowa - Azzalure, Bocouture, Botoks)
redukacja napięcia mięśni żuchwy (m. żwaczy)

1500 zł
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MEDYCYNA ESTETYCZNA
MEZOTERAPIA INIEKCYJNA
rewitalizacja i poprawa kondycji skóry (Dermaheal SR, HSRm, CytoCare 502, 516 i 532):
oczy
twarz (z oczami)
szyja
dekolt
grzbiety rąk
dwa z powyższych obszarów (jednocześnie)
trzy z powyższych obszarów (jednocześnie)

350 zł
600 zł
600 zł
600 zł
600 zł
900 zł
1200 zł

stymulacja wzrostu włosów i leczenie ich wypadnia
skóra owłosiona głowy (Dermaheal HL, HairCare, Plinest)

500 zł

likwidacja celullitu (Dermaheal LL): uda, pośladki - wybrana okolica

600 - 900 zł

likwidacja rozstępów (Dermaheal HSR)

600 - 900 zł

likwidacja rozstępów oraz blizn potrądzikowwych (połączenie mikronakłuwania i peelingu):
ZABIEG PIXEL PEEL - uda, brzuch, pośladki, twarz (wybrana okolica)
1200 zł
miejscowa lipoliza ciała (Dermaheal LL) - różne okolice ciała

600 - 900 zł

terapia depigmentacyjna (Dermaheal SB) - twarz

600 zł

MEZOTERAPIA GŁĘBOKA - zabiegi Skinboosters (Restylane Vital, Aquashine)
twarz (lub inna okolicy ciała - szyja, dekolt, grzbiety rąk) - 1 ml preparatu
twarz (lub inna okolicy ciała - szyja, dekolt, grzbiety rąk) - 2 ml preparatu

600 zł
1100 zł
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MEDYCYNA ESTETYCZNA
MODELOWANIE, NAWILŻANIE I POWIĘKSZANIE UST KWASEM HIALURONOWYM 1 ml
Emervel Classic, Emervel Lips
Juvederm Volift, Juvederm Smile

1200 zł
1400 zł

WYPEŁNIANIE I WYGŁADZANIE ZMARSZCZEK ORAZ BRUZD NA TWARZY KWASEM HIALURONOWYM
(Emervel, Juvederm) 1 ml
Bruzdy nosowo-wargowe, bruzdy marionetki, poziome i pionowe zmarszczki na czole, zmarszczki wokół
oczu, drobne zmarszczki wokół ust, podniesienie kącików ust
1200 zł
WYPEŁNIANIE I WYGŁADZANIE ZMARSZCZEK ORAZ BRUZD, MODELOWANIE OWALU TWARZY
HYDROKSYAPATYTEM WAPNIA (Radiesse)
Radiesse 1,5 ml

1800 zł

WOLUMETRIA
modelowanie owalu twarzy kwasem polimlekowym
Sculptra - 1 ampułka
1500 zł
Sculptra - 2 ampułki
2500 zł
modelowanie owalu twarzy kwasem hialuronowym
(okolica jarzmowa, dolina łez, linia żuchwy, skronie, łuki brwiowe, modelowanie kształtu nosa)
Emervel Volume 1 ml
1200 zł
Juvederm Volume 1 ml
1400 zł
UZUPEŁNIENIE OBJĘTOŚCI I ODMŁODZENIE DŁONI
kwasem hialuronowym (Emervel - 1 ml)
1200 zł
hydroksyapatytem wapnia (Radiesse - 1,5 ml) 1800 zł
PEELINGI MEDYCZNE
EasyTCA Pain Control (twarz lub inna okolica) 500 zł
Podcinanie blizn potrądzikowych

600 zł
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Misją VaBene
jest zapewnienie spektakularnych efektów zabiegów pielęgnacyjnych
w atmosferze relaksu i luksusu.
Satysfakcję Klientów osiągamy dzięki profesjonalizmowi Zespołu VaBene
oraz współpracy ze światowymi markami
- najskuteczniejszymi i najnowocześniejszymi liderami w swoich kategoriach.
NASZE MARKI:
Synonim racjonalnego podejścia do pielęgnacji skóry, zapewniający równowagę pomiędzy oczekiwaniami Klientów,
a rezultatami związanymi z profesjonalną terapią skóry. Najnowsze receptury zawarte w systemach pielęgnacyjnych
amerykańskiej marki DERMALOGICA, przekładają się na wyjątkową skuteczność i precyzję indywidualnie dobranych procedur pielęgnacyjnych. Marka lubiana przez światowe Gwiazdy! O swojej satysfakcji z używania preparatów
DERMALOGICA w swojej książce wspomina Victoria Beckham.

Marka Murad została założona w Kalifornii i jest uznawana za nr 1 w segmencie marek klinicznych
w Stanach Zjednoczonych. Podstawą produktów są 3 grupy aktywnych składników: nawilżające, przeciwzapalne
i antyoksydacyjne. Innowacyjny system pielęgnacyjny oraz opatentowane receptury składników sprawiły, że marka
Dr Murad słynie ze spektakularnych i natychmiastowych efektów wizualnych. Wg marki, najistotniejszą kwestią
dbałości o zdrowie i piękną skórę jest utrzymanie odpowiedniej ilości wody w każdej komórce naszego ciała, o co
dbają zaawansowane technologicznie linie pielęgnacyjne MURAD. Wśród Gwiazd - fanek marki są między innymi:
Susan Surandon, Elizabeth Banks, Emily Blunt, Renee Zellweger, Olivia Wilde.

Amerykańska, ekskluzywna marka kosmeceutyków do pielęgnacji skóry o potwierdzonym klinicznie działaniu,
zapewniającym długotrwałe rezultaty wygładzenia i napięcia skóry. Formuły iS CLINICAL zawierają tylko najczystsze
składniki o wysokiej jakości farmaceutycznej. Każdy z nich jest przebadany klinicznie pod względem bezpieczeństwa
oraz skuteczności działania. Firma ustanowiła platynowe standardy w pielęgnacji skóry poprzez skuteczne połączenie
nauki i piękna. Pozwoliło jej to zdobyć uznanie wśród Gwiazd Hollywood. Do entuzjastów marki należy m.in. Halle
Berry, Beyonce, Jessica Alba, Gwyneth Paltrow. Zabieg „Ogień i Lód” iS Clinical, zwany „Zabiegiem Czerwonego
Dywanu” to niekwestionowany hit przedoskarowego wieczoru w Los Angeles!

DermaOXY to sprzęt kosmetyczny duńskiej ﬁrmy MEDIC TINEDIC, dzięki któremu przeprowadzana jest terapia
czystym tlenem. Jeden z najnowszych i najbardziej efektywnych zabiegów bankietowych HI-TECH, pozwalający
osiągnąć spektakularny efekt w krótkim czasie. Zabieg nazywany „pseudo botoxem”, gdyż w nieinwazyjny sposób
wypełnienia zmarszczki, głęboko nawilża skórę na poziomie komórkowym, wygładza okolice oczu, wypełnienia usta
i poprawia strukturę, napięcie i elastyczność skóry. Polską Gwiazdą, która doceniła zalety DermaOXY jest Agnieszka
Dygant.
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ENDERMOLOGIE LPG – to aparat do bezinwazyjnego modelowania ciała francuskiej ﬁrmy LPG. W ofercie Va Bene
posiadamy najnowsze osiągnięcie marki: aparat Integral Cellu M6® Integral. Stosuje on ekskluzywną
technologię Enedermologie®, umożliwiającą wykonywanie w 100% naturalnych zabiegów stymulacji tkanki łącznej
służących urodzie i zdrowiu. Pomaga wymodelować sylwetkę i ujędrnić skórę. Badania dowiodły, że jest to jedna
z najskuteczniejszych metod walki z cellulitem, nadmiarem tkanki tłuszczowej, wiotkością skóry ciała i twarzy oraz
obrzękami. Zabieg Lipomassage stymuluje produkcję elastyny i kolagenu.

Największy światowy producent systemu do przekłuwania uszu. Zabieg przekłucia uszu i nosa systemem Blomdahl
gwarantuje higieniczną i praktycznie pozbawioną bólu procedurę. Procedury ﬁrmy są zgodne z normami obowiązującymi przy produkcji wyrobów medycznych. Firma oferuje hipoalergiczne, bezniklowe kolczyki z medycznego
plastiku lub z czystego tytanu medycznego, które lśnią blaskiem prawdziwych kryształów Swarovskiego. Zabieg jest
szczególnie polecany dzieciom, gdyż przekłuwa oba uszy jednocześnie, a zarówno kolczyk, jak i zatyczka umieszczone
są w sterylnej kasecie. Blomdahl jest także producentem biżuterii hipoalergicznej w pięknych wzorach, którą można
nabyć w Instytucie Urody Va Bene.

LABORATORIUM FILORGA - lider w produktach do terapii anty-aging. Francuska marka ceniona przez lekarzy
medycyny estetycznej i dermatologii jak i również zalecana przez specjalistów do pielęgnacji
po zabiegach lub niezależnie od nich. Filorga specjalizuje się głównie w kuracji przeciwstarzeniowej
o działaniu na poziomie komórkowym. Dermokosmetyki chronią skórę przed negatywnymi czynnikami zewnętrznymi,
znacznie spowalniając procesy starzenia się skóry. Laboratorium Filorga nieustannie opracowuje najnowsze
technologie produktów istotnych w rozwiązywaniu problemów skóry, odpowiadając na wszelkie jej potrzeby
w zakresie odmładzania, ujędrniania, poprawy kondycji i gęstości. Najnowszym aparatem marki jest KRIOLIFT –
terapia stabilizowanym zimnem.

Laser amerykańskiej ﬁrmy LUMENIS. Od lat 60 ﬁrma zajmuje czołowe miejsce wśród wszystkich producentów
laserów stosowanych w kosmetyce do usuwania zbędnego owłosienia. Firma, po latach badań, stworzyła sprzęt
bezpieczny, łatwy w obsłudze, a przede wszystkim o trwałych rezultatach działania. Laser diodowy Lightsheer to zespół
diod o najwyższej osiągalnej mocy, co umożliwia całkowite zlikwidowanie niechcianych włosów. Aparat LIGHTSHEER ET,
znajdujący się w ofercie Va Bene to najskuteczniejszy obecnie laser depilacyjny. Jest złotym standardem na rynku
światowym.
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Amerykańska marka specjalizująca się w pielęgnacji paznokci. Jej założycielką jest Jessica Vartoughian, której New
York Times nadał tytuł “Pierwsza Dama Paznokci”, a Vogue okrzyknął „Manikiurzystką Gwiazd”. Wychodząc
naprzeciw potrzebom, Jessica oddaje w ręce nowoczesnych i aktywnych kobiet na całym świecie szeroką gamę
produktów, spełniającą ich najwyższe oczekiwania. Lakiery JESSICA® zawierają witaminę A i chronią przed szkodliwymi promieniami UVA/UVB, szybko wysychają na paznokciach, są przyjazne środowisku, nie zawierają szkodliwego
toluenu, formaldehydu oraz DBP.
Wielkimi fankami marki są między innymi Demi Moore, Jodie Foster, Madonna, Reese Whiterspoon, Jamie Lee Curtis,
Scarlet Johansson.

Amerykańska ﬁrma Palomar Medical Technologies, obecnie część ﬁrmy Cynosure, to autor wielu zaawansowanych
urządzeń laserowych i IPL, przeznaczonych do zabiegów medycyny estetycznej. Tysiące lekarzy i kosmetologów na
całym świecie zaufało technologiom Palomar, które służą one do radykalnej poprawy wyglądu skóry u kobiet
i mężczyzn. Jednym ze sztandarowych produktów ﬁrmy jest laser frakcyjny nieablacyjny Emerge™, a Palomar od lat
dokłada starań, aby oferowane urządzenia były bezpieczne, wydajne, efektywne i bardziej komfortowe dla pacjentów.

DermaQuest, amerykańska marka dermokosmetyczna gwarantująca ponadprzeciętne rezultaty w specjalistycznej
pielęgnacji skóry. Marka została wykreowana i stworzona w 1999 roku, a formuły DermaQuest to kwintesencja
najnowszych osiągnięć w świecie kosmetologii i medycy przeciwstarzeniowej. Wszystkie dermokosmetyki
DermaQuest produkowane są w USA, ich formuły nie zawierają parabenów i nigdy nie były testowane na zwierzętach.
Protokoły zabiegowe łączą zaawansowaną technologię liposomów, wysokoefektywnych komórek macierzystych,
czystego retinolu, witaminy C z zastosowaniem wysoce efektywnego kwasu ferulowego - bardzo silnego, najbardziej
pożądanego antyoksydantu. Do fanek marki należy Katie Perry, Jessica Simpson oraz Barbara Streisand.

MaxMedik to uznany producent urządzeń i aparatów kosmetycznych oraz centrum szkoleniowe powstałe z zamiłowania
do piękna i estetyki. Profesjonalny sprzęt zaprojektowany oraz wykonany jest całkowicie w Polsce, na europejskich
podzespołach. Współpracując z naukowcami z Politechniki Wrocławskiej oraz Akademii Wychowania Fizycznego
we Wrocławiu, MaxMedik tworzy opatentowane, nowatorskie programy. Aparaty Medika charakteryzują się
niezwykłym, unikalnym wyglądem oraz obudową z trwałego, antybakteryjnego materiału jakim jest Corian.
Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii oraz procedur badawczych, urządzenia Medika słyną ze skuteczności
działania oraz wymiernych efektów, które doceniają Klienci najbardziej prestiżowych klinik.
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