
 

 
WIENER Aromaterápiás testfáslizás = bőrünk szépítése, feszesítése 

A Wiener Kosmetikum® aromaterápiás testfáslizás egy természetes anyagokkal 

dolgozó, egyedülállóan eredményes testkezelési eljárás, amelyet a szakma a 

Nemzetközi Feltalálói Nagydíjjal jutalmazott! Már az első kezelés is rendkívül 

eredményes és látványos, sőt az elért eredmények jelentősen fokozhatók, ha a 

módszert a PowerShap2 + DoctorLife DL1200 kezelőrendszerrel együtt végzik!  

Minden kezelés személyre szabható, a vendég testi sajátosságaihoz igazítható. 

A Wiener Kosmetikum® a Vendégeink kedvelt módszere, hiszen a kezelőanya-

gok hozzáértő alkalmazása teszi igazán tökéletessé az eredményeket. 

Felhasználási terület: alakformálás, méretcsökkentés, zsírbontás, cellulit kezelé-

se, salaktalanítás, bőr és kötőszövet feszesítése. 

Karcsúsítás négyszeres hatékonysággal, ezúttal másképp!   

Egy teljesen természetes és rendkívül hatékony testkezelési rendszer arra, hogy 

jó néhány centimétert veszítsünk testünk körvonalából, onnan fogyjunk le, 

ahonnan szeretnénk, s egyúttal megszépüljön a bőrünk.  Az aromaterápiás fás-

lizó módszerünk olyan különlegességekkel rendelkezik, amelyeket más karcsúsí-

tó kezelések nem tudnak felmutatni! 

Mit érhet el Ön az aromaterápiás fáslizó módszerünkkel? 

A hatóanyagok célzott összetétele és a kezelési folyamat biztosítja Önnek – 

mint semmilyen más, ismert karcsúsító kezelés – az összes olyan fontos hatást, 

amely optimális végeredményhez vezet. 

Ezek az alábbiak: 

• Méretcsökkentés és a zsírbontás gyorsítása a hideg-meleg hatás által. A ha-

tás a kezelés után azonnal centiméterekben mérhető. 

• A problémás területek célzott salaktalanítása az ozmózis effektus, az illóolajok 

összetétele és a speciális fáslizó technika hatásának köszönhetően. 

• Erőteljes cellulit csökkentő hatás. A cellulit súlyosabb fokozataihoz speciális 

hatóanyagok állnak rendelkezésre. 

• Jelentős bőr- és szövetfeszesség elérése a kezelt területeken az egymásra 

épülő technológiai lépések és fáslizás technikája által. 

Javasolt minimálisan a 10 kezelésen való részvétel, mely bérletvásárlás esetén 

jelentős kedvezménnyel vehető igénybe! 

Kezelés időtartama 60 perc. 

Kezelést megelőzően minden esetben szükséges a díjmentes konzultáció. 

Tudtad?  

A döntés a Te kezedben van! 

A jó kezelés sorozat kombinálja az egyes technológiákat! 

PowerShape2—integrált, mélyreható  kezelés: zsírtörés / zsírégetés / vákum 

DoctorLife DL1200—nyirokmasszázs / salaktalanítás 

WIENER aromaterápiás fáslizás—bőrünk szépítése / feszesítés 

Az optimális kezelési protokoll személyre szabott, ezért  kezelést megelőzően szükséges a konzultáció. 

7632 Pécs, Megyeri út 78. Tel.: 06 30 190 4141;  web:  puresalonpecs.hu 



 

 

 

 
Doctor Life DL1200H hullámmasszázs gép –  
csúcskategóriás nyirokmasszázs technológia  

Közismert tény, hogy a nyirokmasszázs elengedhetetlen feltétele 

az eredményes alakformálásnak. A maximális eredmények elérésének titka 

ez a legfejlettebb csúcstechnológia, amely magában foglalja a tizenkét 

kamrás, overlapping technológiát alkalmazó applikátorokat, a nyolc progra-

mos irányítóegységet és a gyári vezérlő paraméterek szabad megváltozta-

tását. A kifinomult technológia lehetővé teszi, hogy a szervezetet a lehető 

legkevésbé megterhelő módon érjük el a legjobb eredményeket. 

Felhasználási terület: salaktalanítás, nyirokmasszázs, keringésjavítás, rehabi-

litáció, cellulit csökkentés, zsírbontó kezelések hatékonyságának fokozása. 

A mai modern kor mozgáshiányos életmódja párosulva a túlsúlyhoz vezető 

egészségtelen táplálkozással és egyéb, a szervezetet terhelő tényezőkkel, a 

vénás- és nyirokkeringési rendszerek működésének gyengüléséhez vezethet-

nek. Esztétikai oldalról ez a szervezet salakanyagokkal való telítődéséhez, a 

jól ismert cellulit problémák súlyosbodásához, pangó folyadékok megjelené-

séhez, gyengülő immunrendszerhez vezet, melyek előzetes figyelmeztető 

jelei egy súlyosbodó, és kezelésre szoruló egészségügyi állapotnak.  

A lábfájdalmak megelőzése és kezelése mellett nagyon fontos kiegészítése 

minden alakformáló kezelésnek, hiszen a nyirokkeringés serkentésével gon-

doskodik az alakformálás során felszabadított salakanyagok és lebontott zsí-

rok kiürüléséről a szervezetből. 

Alkalmazási területek: 

 zsírbontás/méretcsökkenés 

 cellulit csökkentés 

 salaktalanítás/nyirokmasszázs 

 lábfájdalmak/lábdagadás kezelése 

 hideg kéz és lábérzet megszüntetése 

 mélyvénás trombózis megelőzése 

 emésztési problémák megoldása 

más alakformáló kezelések eredményeinek, hatékonyságának növelése, és 

még számos más problémára is segítséget nyújt, melyek weboldalunkon 

részletes információval ellátva átolvashatók 

Javasolt kezelések száma 10 alkalom, mely bérletvásárlás esetén jelentős 

kedvezménnyel vehető igénybe! 

A várt eredmények jelentősen fokozhatók, ha a módszert a PowerShap2  + 

Wiener aromaterápiás testfásli kezelőrendszerrel együtt végzik! 

PowerShape2—Integrált alakformáló rendszer, amely a multipoláris rádió-

frekvenciát, a thermális bipoláris RFet, a vákuum szívóhatását a soft-lasert és a 

hatékony salaktalanítást kombinálja a kiváló kezelési eredmények érdekében. 

Mélyen, bőrünk felszíne alatt 5-15 mm mélységig dolgozik, ezért fontos és elen-

gedhetetlen része a komplex alakformáló rendszernek!  
Lehetőséget biztosít többféle dinamikus pulzáló beállítás alkalmazására, ezáltal 

a vendégek fiziológiai adottságaihoz mérten állítható a kezelések erőssége. 

A kombinált kezelőfejekben a rádiófrekvencia hőenergiája felgyorsítja a zsírsej-

tek természetes metabolizmusát, ezáltal nagymértékű zsírbontást és méretcsök-

kentést eredményez.   
MŰKÖDÉSI ELV 

A PowerShape 2 komplex alakformáló valamint anti-cellulit kezelési módszer, 

amely a vákuum erejét (gyorsítja a keringés és formálja a testet) kombinálja a 

multipoláris és bipoláris rádiófrekvenciával (zsírbontást / zsírégetést végez, vala-

mint elősegíti a bőr metabolizmusát és fiatalítja azt), illetve a lipolézer technoló-

giával (fokozza a zsírbontást és elősegíti a zsír szervezetből való távozását). 

I. ZSÍRBONTÁS / ZSÍRÉGETÉS:  HŐ ÁLTALI  SEJT-ANYAGCSERE FOKOZÁS, BŐRFESZESÍTÉS 

II. VÁKUUM = ALAKFORMÁLÁS:  vákuummasszázs hatására javul a vér-  mikro-, és  a 

nyirokkeringés, ezért a sejt közötti tér és a nyirokerek közötti részre hatóan erősen salakta-

lanító és ödéma csökkentő hatású.  Széttöri a zsírgöböket, simává varázsolja a felszínt! 

III. SOFT LÉZER – ZSÍRBONTÁS SEGÍTÉSE, BŐRFESZESÍTÉS, IMMUN ERŐSÍTÉS 

 

KINEK AJÁNLJUK?  

 Aki folyamatosan sportol, de mégis elégedetlen az eredménnyel  

 Akinek nincs ideje és/vagy lehetősége sportolni, de szeretne karcsú és feszes ala-

kot     

 Akinek a bőre megereszkedett, pld.: szülést-, vagy az életkort követően 

 Aki küzd a narancsbőr ellen, de sajnos ez idáig nem volt eredménye 

 és természetesen mindenkinek, ki jól szeretné érezni magát a bőrében :-)  

 

Kezelhető területek:    

 has feszesítés—zsírégetés, derék körméret csökkentés, "pillangó" kar feszesí-

tés, toka méretének csökkentése, popsi feszesítése - tömörítése, cellulite el-

tüntetése, zsírgöbök eltüntetése comb   belső- vagy külső részének feszesíté-

se, lapocka méretének csökkentése, vádli feszesítése  
   

Javasolt kezelések száma 10 alkalom, mely bérletvásárlás esetén jelentős ked-

vezménnyel vehető igénybe! 

A várt eredmények jelentősen fokozhatók, ha a módszert a DoctorLife DL1200 + 

Wiener aromaterápiás testfásli kezelőrendszerrel együtt végzik! 


