
DIAGNOSTIC SKIN INSTANT LAB© 20 MIN - 170 LEI 
Prima etapă a Metodologiei Biologique Recherche, această analiză unică ne permite să iden�ficăm Skin lnstant-ul® tău.
*CADOU dacă în aceeași ședință se efectuează tratament sau se achiziționează produse Biologique Recherche.

TRATAMENTE FACIALE PERSONALIZATE
45 MINUTE/ 45 minutes - 491 LEI
1 ORĂ/ 1 hour - 690 LEI
1 ORĂ 30 MIN/ 1hour and 30 minutes - 890 LEI
2 ORE / 2 hours - 1190 LEI

PRIVILEGE PASS
Cu acest Privilege Pass puteți beneficia de 5 tratamente faciale sau corporale de 60 sau 90 de minute.
(Nu intră în această ofertă tratamentul Second Peau și tratamentele specifice)
5 Tratamente de 60 de minute 2700 lei
5 Tratamente de 90 de minute 4000 lei
*Acest Privilege Pass este nominal și este valabil 1 an de la data achiziției.

Tratament Oxigenant VIP 02 - 491 LEI
      Un tratament regenerant și revitalizant pentru epiderm. Se adresează tuturor �purilor de Skin Instant®. 
      Pielea feței, gâtului și a decolteului este reechilibrată, netedă și luminoasă.

Tratament Hydreclat - 491 LEI
      Un tratament regenerant și revitalizant pentru epiderm. Se adresează tuturor �purilor de Skin Instant®. 
      Pielea feței, gâtului și a decolteului este reechilibrată, netedă și luminoasă.

“Biologique Recherche este în primul rând o poveste unică de pasiune și exper�ză în frumusețe a unei familii,, fondată acum 
peste 40 de ani de către Yvan și Jose�e Allouche, un biolog și un fizioterapeut. Biologique Recherche se deosebește prin 
această puternică combinație între disciplină și o abordare vizionară a tratamentelor cosme�ce.
Biologique Recherche a evoluat mult din acele �mpuri. Acum aplicăm cele mai noi tehnologii clinice îngrijirii cosme�ce 
personalizate, folosind ingrediente și complexe  pure, concentrate  formulate după o metodologie riguroasă ce au adus 
brandului Biologique Recherche o reputație de necontestat pentru eficacitatea și rezultatele de durată a produselor sale.
După dispariția regretată a lui Yvan Allouche în 2007, am preluat conducerea firmei, numindu-l pe fiul cuplului Allouche, 
dr. Philippe Allouche director de creație. Biologique Recherche este astăzi prezent internațional și con�nuăm să inves�m în 
Cercetare și Dezvoltare pentru a ne menține reputația pentru calitate.
Mai mult decât atât, deoarece dorim ca toți să poată beneficia de tratamentele noastre, Biologique Recherche a încheiat un 
parteneriat cu organizația de caritate Wellness for Cancer pentru a oferi tratamente personalizate persoanelor care suferă 
de sau au supraviețuit unui cancer.
Ambasada Biologique Recherche este situată într-o clădire emblema�că, istorică pe renumitul Champs Elysées nº 30-32
în inima Parisului.
Deschisă în 1993, acest flagship al brandului este atât un sanctuar al îngrijirii este�ce cât și centrul internațional de training 
pentru este�cienii din lumea întreagă.”

Rupert Schmid și Pierre-Louis Delapalme
Co-Președinți Biologique Recherche



Soin Restructurant et Lissant- 690 LEI
      Un tratament recondiționant al epidermei cu efect imediat de plumping, pentru toate �purile de Skin Instant. 
      Rezultatul este o piele drenată, netedă, ca�felată și tonificată

Soin Booster VIP 02 - 690 LEI
      Un tratament de detoxifiere și s�mulare a epidermei, care reoxigenează țesutul pielii. Este recomandat pentru 
      Skin Instants® terne și lipsite de luminozitate, care sunt sufocate de diverși poluanți. Tenul capătă o strălucire deosebită, 
      pielea este mai luminoasă și complet revitalizată. 

Tratament MC 110 - 690 LEI
      Un tratament ce estompează ridurile cons�tuite, ridurile fine, acesta este recomandat pentru Skin Instant-ul® 
      lipsit de vitalitate și tonus. Rezultatul este o piele tonificată și redefinită. Se recomandă 3 sesiuni consecu�ve săptămânal, 
      urmate de 1 sesiune trimestrial.

Tratament  Li� C.V.S. - 690 LEI
      Un tratament  exfoliant  de li�ing ce asociază tehnici de remodelare, recomandat pentru Skin Instant-ul® matur. 
      Piele este netedă, ca�felată, tonificată.

Tratament Masque aux Acides de Fruits - 690 LEI
      Un tratament exfoliant, renovator pentru un Skin Instant® cu riduri, lipsit de vitalitate, kera�nizat.

Tratament Masque Exfoliant P50 visage - 690 LEI
      Un tratament exfoliant și renovator pentru Skin Instant® kera�nizat, cu aspect neuniform. Rezultatul este un ten 
      uniform, neted și luminos.

Soin Biosensible - 690 LEI
      Un tratament ce permite echilibrarea tenului fragil, reac�v. Rezultatul este o piele luminoasă și calmată.

Soin Sebo- Reequilibrant/Seboregulator - 690 LEI
      Un tratament ce permite echilibrarea secreției de sebum și de detoxifiere pentru tenul seboreic sau acneic. 
      Rezultatul este o piele purificată, uniformă și cu pori închiși.

MODULE Co-Factor - 200 LEI acestea se adaugă la tratamentele faciale personalizate. 
Pentru un tratament specific, intensiv.
Pentru un rezultat și mai vizibil, vă propunem adăugarea la tratamentul dumneavoastră personalizat a unei măș� 
preimpregnate, adaptată formei feței.
Masque Biologique Feerie Visage
Masque Collagene Caviar
Masque PIGM 400
Masque Toleskin


