KIM JESTEŚMY?
Naszym celem jest najwyższa troska o Twoje piękno, mając na względzie naturalny rytm
Twojego ciała, dlatego stworzyliśmy Salveo Naturalne Piękno. Miejsce dla osób ceniących
sobie komfort, profesjonalizm, a przede wszystkim poszukujących zabiegów z zakresu
medycyny estetycznej na najwyższym światowym poziomie.
Salveo Naturalne Piękno to miejsce, gdzie możesz się zrelaksować
podczas zabiegu kosmetycznego lub masażu, ale również poprawić mankamenty sylwetki,
walczyć z upływającym czasem oraz poprawić niedoskonałości swojego ciała, a to wszystko
pod opieką doświadczonego i wysoko wykwalifikowanego personelu. Wybieramy jedynie
naturalne i nieinwazyjne metody, by wpływać na doskonalenie kondycji Twojej skóry i jej
wyglądu oraz Twojego zdrowia!
Wyróżnia nas technologia INDIBA® Deep Care, która zdobywa światowy, a także polski
rynek medycyny estetycznej swoją skutecznością oraz bezpieczeństwem. Jako Salveo
Naturane Piękno nie tylko świadczymy usługi dla naszych klientek z zakresu medycyny
estetycznej, ale również jesteśmy głównym ośrodkiem, który szkoli kosmetologów z całej
Polski z zakresu wykorzystania technologii INDIBA® Deep Care oraz Deep Beauty.

ul. Żołnierska 36, Bytom

Salveo Naturalne Piękno Bytom

32 441 25 25

naturalnepiekno.btm

www.naturalnepiekno.bytom.pl
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INDIBA® DEEP CARE
INDIBA® to jedyna taka nieinwazyjna i bezpieczna technologia na świecie!
W naturalny sposób przyśpiesza regenerację, z zachowaniem fizjologii komórki
przywraca równowagę komórkową oraz potencjał jej błony, niezbędny do prawidłowego
funkcjonowania naszego organizmu.
Doskonale sprawdza się w ujędrnianiu i regeneracji skóry, odmładzaniu twarzy,
zapobieganiu wypadaniu włosów, wellness…
Przełomem w technologii INDIBA® Deep Care jest możliwość bezpiecznego
wykonania zabiegu na grupach pacjentów dotąd wykluczonych! W większości
dostępnych na rynku zabiegów i technologii przeciwwskazaniem do ich wykonania
są aktywne choroby nowotworowe czy w trakcie ich leczenia oraz choroby
autoimmunologiczne – te ograniczenia nie dotyczą urządzenia INDIBA®!
W naszym gabinecie świadczymy dla Państwa zabiegi w oparciu o tą technologię
z zakresu: INDIBA® Anti-aging, INDIBA® Body, INDIBA® Health oraz INDIBA® Premium.
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INDIBA® Anti-aging
INDIBA® Anti-aging, to zabiegi wykorzystujące technologię INDIBA® Deep Care.
Ich przeznaczenie, to znaczna redukcja zmarszczek oraz ujędrnienie skóry w obszarze
twarzy.
Podczas ich trwania, wykwalifikowany i certyfikowany kosmetolog ze pomocą technologii
INDIBA® Deep Care stymuluje odnowę komórek w najgłębszych jej warstwach.
Zabieg doskonale działa na wygładzenie zmarszczek, np.: mimicznych również tych na
czole (w tym lwiej zmarszczki), korekta opadającej powieki. Wygładza bruzdę
nosowo-wargową i modeluje owal twarzy, powoduje też ujędrnienie szyi i podbródka oraz
skóry twarzy. Zagęszcza skórę twarzy, ujednolica jej koloryt, praca jej blask i zmniejsza
rozszerzone pory.

INDIBA® Body
INDIBA® Body, to zabiegi dedykowane konkretnym partiom ciała. Dzięki spektakularnemu
działaniu w zakresie odbudowy komórek - z powodzeniem można stosować technologię
INDIBA® Deep Care w redukcji uporczywego tłuszczu, rozstępów oraz ujędrnianiu skóry.
INDIBA® Body, to zabiegi ujędrniające piersi, modelujące pośladki oraz ramiona, jak
również spalające tłuszcz w obszarze brzucha i ud. To także znaczna redukcja
blizn – zarówno rozstępów, jak i blizn poporodowych.
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INDIBA® Health
INDIBA® Deep Care, to urządzenie o bardzo szerokim spektrum działania, co daje także
wyjątkowe efekty podczas terapii zdrowotnych. Stąd też w naszej ofercie znajdują się
zabiegi wpływające nie tylko na estetykę, ale i na leczenie problemów skórnych.
Przeprowadzamy terapię włosów i skóry głowy – w niemal wszystkich odmianach
łysienia, terapię leczenia trądziku - przynoszącą znaczną poprawę stanu skóry twarzy,
leczenie stopy cukrzycowej, poprawę stanu skóry przy łuszczycy. Wykonujemy także
zabieg odtłuszczający wątrobę – który jest nieoceniony dla osób z otyłością brzuszną
i pozwala na zmniejszenie obwodu pasa oraz lepsze funkcjonowanie narządów
wewnętrznych.

INDIBA® Premium
INDIBA® Premium, to szczególny rodzaj przeprowadzanych przez nas zabiegów.
Wymagają wyjątkowego zaangażowania – z uwagi na wiedzę i umiejętności niezbędne do
ich wykonania oraz zaangażowanie czasowe, ponieważ przeprowadzenie zabiegu wymaga
minimum dwugodzinnego seansu.
INDIBA® Premium, to zabieg wykonywany na całej powierzchni ciała. Podczas relaksującej
i odprężającej sesji, stymulowany jest proces detoksykacji organizmu, dający ulgę kobietom
w okresie menopauzalnym oraz osobom cierpiącym na chorobę Hashimoto.
Zabiegi INDIBA® Premium obejmują także ginekologię estetyczną i są szczególnie
polecane kobietom po porodzie.
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BEAUTYSTIM®

BeautyStim®, to specjalistyczny masaż łączący statyczne i dynamiczne oddziaływanie
na wybrany obszar twarzy i ciała. Wykonywany jest przez certyfikowanego trenera przy
użyciu narzędzi klinicznych dedykowanych terapii manualnej.
Terapia BeautyStim® powoduje przyspieszenie drenażu limfatycznego, odzyskanie
elastyczności skóry i rozbicie tkanek bliznowatych. Podczas masażu następuje znaczne
zwiększenie produkcji kolagenu, pobudzenie remodelingu twarzy i ciała, ujędrnienie
zwiotczałej skóry, w tym także redukcja podbródka, znaczna i długotrwała redukcja
zmarszczek oraz cellulitu.
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MASAŻ KOBIDO

Masaż Kobido, to jeden z najbardziej skomplikowanych masaży twarzy. Jest to zbiór
technik manualnych, masażu tkanek głębokich i drenażu limfatycznnego - połączonych
z elementami masażu relaksującego, niwelującego napięcia mięśniowe.
Godzinna sesja pozwala uzyskać efekt regeneracji, gdzie poprzez pracę na punktach
akupresurowych przywrócona zostaje harmonia całego organizmu.
Efekty wizualne masażu Kobido, to zmniejszenie widoczności zmarszczek, opóźnianie
procesu starzenia się skóry oraz odzyskanie tzw. „młodej twarzy”. Masaż ten regeneruje,
oczyszcza oraz stymuluję skórę do produkcji kolagenu. Jednocześnie łagodząc bóle głowy,
efekt bruksizmu oraz poprawia wzrok.
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HYDROPEPTIDE®

W Hydropeptide® najważniejsza jest pielęgnacja skóry kosmetykami o klinicznie
udowodnionej skuteczności, która jednocześnie dostarcza zmysłowej przyjemności
podczas aplikacji. Hydropeptide®, to kosmetyki wykorzystujące potencjał peptydów,
których niesamowicie korzystne działanie na skórę było inspiracją do powstania marki.
Dlaczego peptydy? A to dlatego, że ich niewielki rozmiar pozwala na penetrację skóry,
w sposób nie zakłócający jej naturalnych procesów i jednocześnie stymulując
ją do produkcji ujędrniającego kolagenu. Biorąc z Hydropeptide®, co najlepsze
wykonujemy zabiegi na twarz z użyciem linii kosmetyków dedykowanych
skonkretyzowanym rodzajom skóry. W naszej ofercie znajdują się zabiegi takie jak między
innymi przeciwstarzeniowy, dla skóry problematycznej - trądzikowej, tłustej oraz suchej
i wrażliwej.
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MAKIJAŻ PERMANENTNY

Z pełną odpowiedzialnością prowadzimy działania związane z wykonywaniem makijażu
permanentnego. Nasz certyfikowany w tym zakresie kosmetolog, szkolący się
u najlepszych makijażystek w Polsce i na świecie, wykona dla Was makijaż permanentny
stosując najlepsze dostępne na rynku narzędzia wraz z technikami makijażu.
Korzystamy wyłącznie z naturalnych, najwyższej jakości barwników.
Wykonujemy makijaż permanentny brwi – metodą pudrową, kreskę zagęszczającą rzęsy,
kreskę eyeliner. Specjalizujemy się także w makijażu ust – metodą bezkonturową oraz
pełny makijaż ust. Wykonanie zabiegu makijażu, w zależności od wybranej partii trwa
dwie, do trzech godzin. Wizyta korekcyjna, po zagojeniu tatuażu jest wliczona w cenę
początkową.
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