
 

 

OŠETŘENÍ PLETI JUVENA 2015 
 

 
MasterTreatment      120 min 2 490 Kč 
Vrcholné dílo mezi ošetřeními je vytvořeno pro ženy, které hledají exkluzivní protivráskové 
ošetření uspokojující jejich touhu po komplexní protivráskové péči – v kombinaci se 
smyslným, luxusním a zářivým vzhledem. 
Naplňuje všechny očekávání kompletního a efektivního ošetření. Revitalizuje a posiluje 
pokožku a viditelně zlepšuje kvalitu pleti zevnitř. Jednoduše zaručí atraktivnější pokožku 
bez ohledu na věk. 
 
Regenerate & Restore Treatment    90 min  1 490 Kč 
Toto ošetření je vysoce efektivní v protivráskové péči. Přizpůsobuje se rozmanitým změnám 
pokožky a bojuje proti výrazným známkám stárnutí. 
Revitalizuje a posiluje pleť, zralé pokožce zároveň navrací mladistvost a jas. Obnovuje ji 
a zlepšuje její kvalitu zevnitř. 
  
Rejuvenate & Correct Nourishing Treatment  90 min  1 290 Kč 
Účinné, kvalitní protivráskové ošetření, které zlepšuje kvalitu pleti, omlazuje a odstraňuje 
všechny známky stárnutí a dehydratace. 
Obnovuje pokožku a zpevňuje ji, současně aktivuje vlastní proces obnovy pleti. 
 
Rejuvenate & Correct Delining Treatment  90 min  1 290 Kč 
Protivráskové ošetření, které je pokrokové, vysoce kvalitní a zlepšující kvalitu pleti. Omlazuje 
a eliminuje všechny známky stárnutí. 
Minimalizuje vznik drobných linek i výrazných vrásek. Pokožku obnovuje a zvyšuje její 
kvalitu. 
 
Rejuvenate & Correct Lifting Treatment   90 min  1 290 Kč 
Hledáte-li péči, která vám pleť omladí, zpevní, vypne, opraví všechny známky stárnutí 
a obnoví kontury tváře, zvolte liftingové ošetření. 
 
Prevent & Optimize Treatment     90 min  1 290 Kč 
Moderní ošetření, které navrací kvalitu pokožky, bojuje s prvními známkami stárnutí, 
dlouhodobě chrání pleť a navrací ji svěžest a jas. 
Optimalizuje stav pokožky a aktivuje proces obnovy – pleť je odolnější a rovnoměrná.  
 
Prevent & Optimize Sensitive Treatment    90 min  1 290 Kč 
Ženy trpící suchou a velmi citlivou pletí využívají zdokonalenou pleťovou péči, která 
zlepšuje kvalitu pleti a bojuje s prvními známkami stárnutí. 
 
 
 
 
 
Starter Treatment      30 min  490 Kč 
Rychlé a účinné ošetření, které je vhodné zvláště pro ty, kteří nejsou přesvědčení o účincích 
značky Juvena. Přijďte vyzkoušet jedinečnou proceduru na vlastní kůži, po které uvidíte 
okamžité výsledky. 
 
Treatment for Men      90 min  1 290 Kč 
JUVENA myslí i na muže a přináší ošetření ušité na míru mužským potřebám, protože 
i mužská pokožka potřebuje svou péči a zaslouží si ji.  
 


