
 

 

 

 “Vip Style”  
 Daugavpilī (Ģimnāzijas iela 23)  

 Rīgā ( Ernesta Birznieka-Upīša iela 20a) 

 

 Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares 

arodbiedrības biedriem piedāvā: 

 

Iespēja apmeklēt ārstnieciskās masāžas, kuru apmeklējumu pēc tam 

sedz apdrošināšanas kompānija! Pagaidām tikai Daugavpilī 

(Ģimnāzijas iela 23)  
 

Ārstnieciskās masāžas cenas: 

 Muguras masāža (40min.) – 10.00 Eiro 

 Kāju masāža (20 min.) – 7.50 Eiro 

 Muguras un kāju masāža (50 min.) – 13.00 Eiro 

 Apkakles zonas masāža (20 min.) – 6.00 Eiro 

 Muguras un apkakles zonas masāža (50min.) – 14.00 Eiro 

 Muguras un jostas zonas masāža (50min.) – 17.00 Eiro 

 Abu kāju masāža: jostas - krustu masāža (35 min) – 13.00 Eiro 

 Vispārējā masāža (60 min.) – 22.00 Eiro 

 Limfodrenāža vispārējā masāža (60 min.) – 22.00 Eiro 

 

Atlaide 15% apmērā tiks nodrošināta uz aparātkosmetoloģiju gan Rīgā, gan Daugavpilī: 

 

1. Sejas procedūras: 

 Dimantu Mikrodermabrāzija 

 RF liftings 

 Procedūra sejai ar ultraskaņu (anti – age procedūra Ekspress LIFT) 

 Fotoatjaunošana 

 Fotoepilācija 
 

2. Ķermeņa procedūras: 

 B – flexy (ķermeņa korekcija) 

 LPG endermoloģija (ķermeņa korekcija) 

 RF ķermenim 

 Procedūra PERFEKT BODY (ķermeņa korekcija) 

 Kavitācija (ķermeņa korekcija) 

 Ultraskaņa + LPG ķermenim (ķermeņa korekcija) 

 

Atlaide 10% apmērā tiks nodrošināta gan Rīgā, gan Daugavpilī: 

 

1. Sejas procedūras: 

 Green peel - sejas eksfoliācijas procedūra 

 Mandeļu pīlings 

 White Line Cure pīlings 

 Procedūra „Hydro” 



 Procedūra „Oxygen” 

 Procedūra „Fito” 

 Procedūra „Energy Look” 

 Procedūra sejai un rokam „SAMTS” 

 Bāzes procedūra sejai  

 Ekspress procedūra sejai 

 Procedūra acīm „Botolift” 

 Limfodrenāža masāža sejai 

 Prodedūra „Kleopatra” 

 Procedūra „APPLE LIFT” 

 

2. Ķermeņa procedūras: 

 Procedūra „Slaidas kājiņas” 

 Klasiskās masāžas  

 Medus masāža (anticelulīta) 

 Anticelulīta masāža 

 Ietīšanas procedūras ar masāžam 

 Vaksācija  

 

3. Manikīrs / Pedikīrs 

4. Relaksējošās procedūras 

 

 

Sīkāka informācija par procedūrām pieejama www.vipstyle.lv 


