
 

 
 

ARCKEZELÉSEK 
 

„A kozmetikumokban is arra törekszem, amire már a boroknál is régóta...elegancia, 
harmónia, komplexitás, tartalom, egyedi kézjegy. Ezt a filozófiát vittem tovább a 

kozmetikumokban is, ez által válik az egész önazonossá.” – Gere Andrea 

 
ANDREA GERE SKIN CARE-Grapelove Ragyogás (30 perc)              10.990 Ft 

Egy csipetnyi kényeztetés és megújulás a bő r és a lélek számára Release the Past 
peelingünk segítségével és pihentető  arcmasszázzsal, hogy Ön is megtapasztalhassa a 
magas minő ségű  GERE sző lő  legértékesebb és legáldásosabb hatásait. Arcradírunk 
legfontosabb hatóanyagai a Gere organikus sző lő mag speciális mikronszemcse finomságú 
ő rleménye, olaja és kivonata, továbbá a kéksző lő  ő ssejtek, mikroalgával és E-vitaminnal 
kombinálva a tökéletes ragyogásért. 
 

 

ANDREA GERE SKIN CARE-Grapelove Hidratáló arckezelés (45 perc)   16.990 Ft 

Azonnali és hosszantartó hidratálás a bő rnek. Kíméletes arctisztítást és arcradírozást 
követő en Believe in Tomorrow vitalizáló krémmaszkot helyezünk fel bő rére, majd 
rózsakvarc masszázsrollerrel tovább fokozzuk felszívódását. Legfontosabb összetevő i, az 
antioxidáns hatású Gere organikus sző lő magolaj és kivonat, valamint a kéksző lő  ő ssejtek. 
Regeneráló képességét az A-C-E-F-vitaminok, a D-Panthenol, a shea vaj és a hyaluronsav 
komplexitása teszi teljessé. Pihentető  arcmasszázst követő en, a kezelés utolsó lépéseként 
Live in the Present-24H Water Balance Moisturiser bioaktív hidratálóval kényeztetjük. 
Legértékesebb hatóanyagai: a természetes szénhidrátok, peptidek, hyaluronsav, B5 
provitamin, Aquacyl, phospholipidek és az E-vitamin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

ANDREA GERE- Grapelove Anti-Aging arckezelés (60 perc)    21.990 Ft 

Komplex arckezelés a Grapelove termékcsalád minden tagjával, melynek alappillérét a Gere 
Organikus sző lő magolaj és kivonat, továbbá a kéksző lő  ő ssejtek alkotják. A Svájcban 
fejlesztett PhytoCellTec™ eljárással készült Solar Vitis kéksző lő  ő ssejtek különleges 
komponensei képesek pozitívan együttmű ködni a bő r saját ő ssejtjeivel. Együttesen segítik 
a bő r megújulását, a károsodott szövetek regenerálását a sejtek életképességének 
megő rzését.  
A kezelést Release the Past arcradírral kezdjük, melynek hatására bő re bársonyosan 
simává válik és felkészül a további hatóanyagok befogadására. Ultrahang segítségével Feel 
Timeless aktív fiatalító szérumot és hyaluronsavas komplexet juttatunk a bő r mélyebb 
rétegeibe, hogy legáldásosabb hatásait teljes mértékben élvezhesse. A restruktúráló és 
fiatalító szérum melyben a kéksző lő  alapú hatóanyagok hatásos kombinációt alkotnak - a 
legújabb kozmetológiai kutatások fejlesztéseit felhasználva - antioxidáns alkotóelemekkel, 
kollagén szintézist ösztönző  és a szövetek regenerálását elő segítő  aminosavakkal, 
peptidekkel, A-C-E-F vitaminkomplexszel valamint hyaluronsavval. Kényeztető  
arcmasszázst követő en Believe in Tomorrow vitaminokban gazdag, hidratáló 
krémmaszkkal folytatjuk a sort, majd Embrance the Future gazdagon tápláló, anti-aging 
arckrémmel zárjuk a kezelést, mely a barna alga kivonatnak, aminosavaknak, B5 
provitaminnak, L-Fucose-nak és hyaluronsavnak köszönhető en hozzájárul bő re 
feszességének, rugalmasságának megő rzéséhez, csökkenti a finom ráncokat, és véd a káros 
környezeti hatásokkal szemben, így bő re ragyogóvá, fiatalosabbá válik.  
 
 
ANDREA GERE SKIN CARE-Grapelove Luxus (80 perc)         28.990 Ft 

A teljes megújulás érdekében ötvözzük a Grapelove termékcsalád tagjainak értékes 
összetevő it az elektrokozmetika felszívódást és regenerálást fokozó hatásával. Első  
lépésként, gyémántszemcsékkel bevont kezelő fejjel gyengéden eltávolítjuk az elhalt 
hámsejteket a hatóanyagok jobb hasznosulása érdekében. Majd ultrahang segítségével egy 
hidratáló és fiatalító koktélt juttatunk a bő r mélyebb rétegeibe, melynek alapját az 
ANDREA GERE SKIN CARE teremékcsalád Live in the Present-24H bioaktív hidratálója 
adja. Hatóanyagai az organikus sző lő magolaj és kivonat, valamint a kéksző lő  ő ssejtek, 
melyek hatásos kombinációt alkotnak antioxidáns alkotóelemekkel, hyaluronsavval, A-C-E-
F-vitaminkomplexszel, kollagén szintézist serkentő  és a szövetek regenerálódását 
elő segítő  aminosavakkal és peptidekkel. Arcmasszázs után Believe in Tomorrow 
vitaminokban gazdag hidratáló krémmaszkot kombinálunk egy felszívódást fokozó alginát 
maszkkal, majd tonizáljuk és hidratáljuk bő rét, ezzel zárva az arckezelést. Tapasztalja meg 
Ön is az ANDREA GERE SKIN CARE antioxidánsokban és bioflavonoidokban gazdag 
kozmetikumainak varázslatos hatásait, hogy bő re ragyogóvá, bársonyossá és ismét 
fiatalabbá váljon. 
 


