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DIAGNÒSTIC FACIAL I CORPORAL GRATUÏT
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FACIAL

Higiene facial bàsica
Tractament Express
Tractaments Especíﬁc:
Hidratació
Reaﬁrmació
Rejoveniment Lluminositat
Tractaments Derma Control:
Acne
Rosàcia
Tractaments Skyn Control:
Cuperosi
Oncològic
Tractaments intensius:
Essentials
Hyaluron

Amb l’Àrea de Benestar i Bellesa, el concepte de centre
d’estètica a AVANTMÈDIC esdevé innovació a Lleida, ja
que es conﬁgura com un element més per donar resposta
als anhels de salut, equilibri emocional, i increment de
l’autoestima des d’una vessant tan íntima i personal com
són els cuidats per a la pròpia bellesa.
Esteticistes i quiromassatgistes, expertes en aparatologia,
són la base de l'equip professional que presta els seus
serveis amb les credencials que exigeix un centre mèdic.
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Despigmentant
Luxesse Lift

CORPORAL
Higiene esquena
Peeling bàsic
Peeling amb hidratació
Embolcalls amb peeling
Perla Maracujà Cava Vinya
Rituals
Candle Saquets Pedres calentes

Benestar
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DEPILACIONS

Visita de valoració. Servei GRATUÏT.
Cera a baixa temperatura
Elèctrica amb agulla d’or
Fotodepilació IPL NORA+ SORISA®
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MANS I PEUS

Manicura i pedicura bàsica i permanent

Aparatologia
LPG Medical
Endermology
PROTHERMIC
Radiofreqüència Diode emissor de llum
Vacumteràpia
Crioteràpia
salut
BALLANCER
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Cosmètica exclusiva
mèdic-estètica
Facial i corporal



Els serveis es poden contractar
de forma individual o en pack.
Consulteu les condicions.
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Quiromassatges terapèutics i de tractaments especíﬁcs:
Descontracturant
Reductor
Express
Esportiu (pre i post)
Cames cansades
Relaxant
Reﬂexologia podal
Drenatge limfàtic manual
Ayurveda amb terapeuta de l’Índia

Dermatitis seborrèica
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Els protocols d'estètica que es duen a terme amb
productes cosmètics de màxima qualitat i excel·lència,
que permeten abordar amb garantia les necessitats de
cada pell, i que també es poden adquirir al mateix centre
per fer possible la continuïtat dels resultats dels
tractaments iniciats. AVANTMÈDIC, un centre on el
benestar i la bellesa són salut.

Pell sensible
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