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ZABIEGI KOSMETYCZNE DLA MĘŻCZYZN

Kosmetologia tylko dla kobiet? Pora obalić pewne mity! Dziś w każ-
dym profesjonalnym gabinecie kosmetycznym czy salonie urody 
z prawdziwego zdarzenia, obok pakietu zabiegów dla kobiet oferuje 
się również specjalne zabiegi przeznaczone dla mężczyzn. Dlaczego 
warto skorzystać z tego typu usług?

Nie taka straszna kosmetologia…  jak się wydaje. Zabiegi, z których 
najczęściej korzystają mężczyźni to: 

 VENUS LEGACY, 
 OXYBRAZJA,
 INFUZJA TLENOWA,
 DEPILACJA LASEROWA.

Nazwy zabiegów brzmią dość enigmatycznie i nie wywołują często 
pozytywnych skojarzeń. Warto jednak dowiedzieć się o nich czegoś 
więcej, bo może się okazać, że istotnie poprawią komfort naszego życia. 

Po pierwsze są to zabiegi w pełni bezpieczne, bezbolesne i bezin-
wazyjne.  Innowacyjne metody i nowoczesne technologie, a także 
wykwalifikowany personel  potrafią zdziałać bardzo wiele, żeby nie 
powiedzieć cuda – w niektórych przypadkach. Postrzeganie wła-
snego ciała ma kluczowy wpływ na nasze samopoczucie i zadowo-
lenie. Dzisiaj, mając odpowiednie narzędzia i możliwości, możemy 
zrobić dla siebie o wiele więcej niż dawniej. 

Inwestycja w siebie
Atrakcyjny wygląd poprawia komfort naszego życia. Dbałość o sie-
bie jest istotna zarówno w pracy, w kontaktach z klientami, jak 
i w relacjach z… kobietami.  Wychodząc z założenia, że najlepsza 
inwestycja, to inwestycja w siebie, warto skorzystać z usług profe-
sjonalnego gabinetu kosmetycznego. 

Widoczne i trwałe efekty bez poświęceń
Innowacyjne technologie wychodzą naprzeciw naszym potrze-
bom.  W praktyce, by uzyskać widoczne i trwałe efekty, nie trzeba 
wielkiego poświęcenia. Nowoczesny mężczyzna to także zadbany 
mężczyzna. Warto zatem wiedzieć, jakie mamy możliwości…

VENUS  LEGACY
Zabieg, który ma celu wyszczuplenie lub ujędrnienie wybranej  partii 
ciała. Ponadto technologia ta umożliwia redukcję zmarszczek oraz cieni 
pod oczami, stymulując produkcję kolagenu. Wszystko dzieje się bardzo 
szybko i bezboleśnie. Efekty? Natychmiastowe, widoczne gołym okiem… 

INFUZJA TLENOWA
Zabieg, który zasłużył sobie na miano rewolucyjnej metody odmła-
dzania skóry. Stało się tak nie bez powodu. Stanowi alternatywę dla 
botoxu, w przeciwieństwie do którego jest: bezbolesny i bezinwazyjny.  
W zależności od potrzeb można uzyskać różne efekty takie jak: popra-
wienie barwy skóry, konturu oczu i twarzy, wypełnienie zmarszczek czy 
też zniwelowanie stanów zapalnych.  Przede wszystkim jednak po za-
biegu skóra wygląda zdrowo i młodo – ten efekt jest przez wielu męż-
czyzn najbardziej pożądany.

DEPILACJA LASEROWA
Depilacja laserowa czy epilacja wiąże się z TRWAŁYM usunięciem cebul-
ki włosowej.  Liczą się tutaj zarówno względy estetyczne jak i pomoc 
w dolegliwościach związanych z wrastającymi włosami. Z zabiegu chęt-
nie korzystają mężczyźni  borykający się z nadmiernym owłosieniem 
na skórze pleców ramion, szyi czy torsie. Obecnie zabiegi tego typu są 
całkowicie bezbolesne i szybkie, w zależności od miejsca mogą bowiem 
trwać zaledwie kilka minut.

OXYBRAZJA
Opcja dla tych, którzy mają niewiele wolnego czasu na co dzień lub dla 
tych, którzy potrzebują szybkiego efektu, bo np. nadchodzi ważne spo-
tkanie/wyjazd/wyjście, a wyglądać trzeba nienagannie. Jest to zabieg na-
wilżający, który sprawdzi się w przypadku wielu typów skóry. Oprócz tego, 
że naprawdę działa, jest sam w sobie dodatkowo niezwykle przyjemny.
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