
Π οια γυναίκα δεν θέλει την ημέρα του γάμου 
της να είναι στα καλύτερά της;

Λαμπερό, ξεκούραστο πρόσωπο, χωρίς ψεγάδια. 
Λεία επιδερμίδα. Σώμα χωρίς ατέλειες. 
 Αν θες να έχεις ένα λαμπερό, ξεκούραστο πρόσω-
πο και λεία επιδερμίδα χωρίς ατέλειες, τα Vivify, 
γνωστά για τις αποτελεσματικές μεθόδους τους, 
φρόντισαν να δημιουργήσουν τέσσερις θεραπείες 
για όλες τις μέλλουσες νύφες που θέλουν να λά-
μπουν τη μέρα του γάμου τους.
 Ολική ανανέωση, λοιπόν, με τέσσερις θεραπείες 
που μπορούν να χαρίσουν την εμφάνιση που κάθε 
νύφη ονειρεύεται.
 Αποκτήστε ιδανικές αναλογίες
L.P.G. για άμεση σμίλευση της σιλουέτας. Πρόκει-
ται για μία μη επεμβατική μέθοδο λιποδιάλυσης 
και λιπογλυπτικής σώματος η οποία προσφέρει 
γρήγορα και ορατά αποτελέσματα. Συνδυάζει μη-
χανικό μασάζ και αναρρόφηση με τεχνολογικά μέ-
σα για να επιτευχθεί μείωση πόντων, εξάλειψη της 
κυτταρίτιδας και σύσφιξη του σώματος.
Αψεγάδιαστο πρόσωπο
Το Coollifting είναι μία καινοτόμα θεραπεία που 
βασίζεται σε ένα επαναστατικό σύστημα βιοανα-
ζωογόνησης του προσώπου.
 Χαρίζει βαθιά ενυδάτωση και ισχυρή τόνωση, οξυ-
γόνωση των ιστών, άμεση ανόρθωση του δέρματος 
και εξαφάνιση λεπτών ρυτίδων.  Ο συνδυασμός της 
ψυχρής ροής CO2 σε υψηλή πίεση και τα κονιορ-
τοποιημένα συστατικά υαλουρονικού οξέος και πο-
λυβιταμινών προσφέρει στο δέρμα μια ξεχωριστή 
εμπειρία βαθιάς ενυδάτωσης και ισχυρής τόνωσης.  

Η θεραπεία εφαρμόζεται στο πρόσωπο, τον λαιμό, 
το ντεκολτέ  και τα χέρια και προσφέρει μοναδική 
αναζωογόνηση και ευεξία.
Βελούδινη επιδερμίδα με την αποτελεσματικότε-
ρη μέθοδο αποτρίχωσης
 H IPL  Advanced Pulse Technology είναι  εξειδι-
κευμένη μέθοδος αποτρίχωσης τελευταίας τεχνο-
λογίας με άριστα αποτελέσματα.  Η αποτρίχωση 
με IPL είναι μια ασφαλής, ανώδυνη, μη επεμβατι-
κή μέθοδος, χωρίς παρενέργειες . 
Το παλμικό φως υψηλής ενέργειας και πολλαπλής 
συχνότητας χρησιμοποιεί τη μελανίνη της τρίχας 
ως το διαβιβαστικό μέσο, προκειμένου να φτάσει 
στο θύλακα της τρίχας. Εκεί προκαλείται μια από-
τομη μεταβολή στη θερμοκρασία του θύλακα που 

συντελείται μέσα σε κάποια msec, προκαλώντας 
έτσι την οριστική καταστροφή του. 
 Είναι ειδικά σχεδιασμένη ώστε να προσαρμόζεται 
ανάλογα με το χρώμα, την ποιότητα της τρίχας ακό-
μα και στα πιο ευαίσθητα σημεία, όπως μασχάλες, 
μπικίνι, πόδια και πραγματοποιείται από εξειδι-
κευμένο προσωπικό  
Ολική επανόρθωση και αναδόμηση μαλλιών
Το Hair Botox Keratin φροντίζει την αναδόμηση 
της κερατίνης στα κατεστραμμένα σημεία των μαλ-
λιών και προσφέρει μαλλιά λεία, μεταξένια και λα-
μπερά.   Η κερατίνη σε συνδυασμό με το υαλουρο-
νικό οξύ κάνουν βαθύ καθαρισμό στη δομή της τρί-
χας, την αναδομούν και επανορθώνουν τα αδύνα-
μα, στρεσαρισμένα και κατεστραμμένα μαλλιά.
Εφαρμόζοντας τη φόρμουλα της βοτουλινικής το-
ξίνης ενισχύονται τα κερατινοκύτταρα της τρίχας, 
επανορθώνονται τα λέπια της φθαρμένης τρίχας 
και ενυδατώνεται το στέλεχός της. Η δομή της τρί-
χας ενισχύεται και η υφή της γίνεται πιο στιλπνή. 
 Bachelorette Party στα Vivify!
 Παντρεύεται η φίλη σας; Κάντε της το ωραιότε-
ρο δώρο!
Τα Vivify σας περιμένουν για να σχεδιάσουν μαζί 
σας το bachelorette party που θα ενθουσιάσει την 
αγαπημένη σας φίλη! 
Επιλέξτε τις θεραπείες που σας ταιριάζουν και απο-
λαύστε μοναδικές στιγμές αναζωογόνησης χαλά-
ρωσης και διασκέδασης, λίγο πριν την ομορφότε-
ρη μέρα της ζωής της.
Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε στη διάθε-
σή σας  στο 211 1822 225-7 .
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