
OŠETŘENÍ PLETI MATIS 2015 
 

 
PREMIUM TREATMENT - prémiové ošetření 
 
ACTIV´KAVIAR TREATMENT        75 min  1 590 Kč 

Ošetření kaviárovými perlami s inovativní maskou Micro Tech Caviar mask dodá vaší pleti minerály, mastné 
kyseliny Omega 3,6,9 a stopové prvky. Po ošetření je pleť viditelně omlazená. 
 
EXPERT TREATMENTS - základní speciální ošetření 
 
LIFT EXPERT TREATMENT         80 min  1 590 Kč 

Expertní liftingové ošetření, které navrátí dokonalé kontury vašemu obličeji. Dodá pleti pružnost a pevnost 
 
HYDRA EXPERT TREATMENT        65 min  990 Kč 
Profesionální hydratační ošetření představuje výjimečný zdroj komfortu pro pokožku, která postrádá pružnost a je 
dehydratovaná. Ošetření efektivně naplňuje všechny aktuální potřeby pleti, viditelně vyhladí drobné linky a vrásky 
a celou tvář přirozeně rozjasní. 

  
CALM EXPERT TREATMENT        65 minut 990 Kč 
Zklidňující ošetření pro citlivou pleť, po němž je pokožka znovu jemná a mimoto i schopná bránit se každodenním 
negativním vlivům z vnějšího prostředí. 
 
PURE EXPERT TREATMENT         65 minut 990 Kč 
Ošetření pro mastnou a problematickou pleť, které ji projasní a jemně rozzáří, navrátí jí rovnováhu, zmatní ji a 
zjemní. 

 
PEEL EXPERT TREATMENT         50 minut 990 Kč 
Intenzivně vyhlazující peelingové ošetření s ovocnými kyselinami představuje moderní a velmi účinné řešení, které 
pokožce vrací zpět její ztracený jas. 

 
INITIALE TREATMENTS - esenciální otiskové masky, které navrací pleti energii a vitalitu: 
 
DETOXIFYING - detoxikační otisková maska     45 minut  1 290 Kč   
SOOTHING – zklidňující otisková maska     45 minut  1 290 Kč   
PURIFYING – čistící otisková maska      45 minut  1 290 Kč   
UNIFYING – rozjasňující otisková maska     45 minut  1 290 Kč   
ANTI-AGEING  - omlazující otisková maska     45 minut  1 290 Kč   

 
 
VITALITY BY M 
 
GojiTonic Treatment – otisková maska      40 minut  690 Kč 
Beauty Minute Treatment – otisková expresní maska    30 minut  490 Kč 

 
 
 
 
 

 
 
K ošetření Premium a Expert Treatment patří i osvěžení v podobě koktejlu MatiskINTM 3.0, který aktivně násobí 
účinek kosmetických přípravků. 
 
Nedílnou součástí Premium, Expert a Initiale Treatment je rovněž ošetření rukou. 
 
Všechna ošetření obsahují masáž obličeje, která se neprovádí - po konzultaci s klientkou – jen v případě 
mimořádně citlivé pleti. 
 
Součástí všech ošetření je i konzultace aktuálního stavu pokožky a doporučení pro následnou domácí péči.  


