SPECIĀLIE PIEDĀVĀJUMI LDZSA BIEDRIEM:




12% atlaide visiem salonā „Bonitta Wellness” piedāvātajiem pakalpojumiem, un „Bonitta
Cosmetics” izplatītajai kosmētikai (Par lojalitātes kartiņas īpašnieku iespējams kļūt iegādājoties
pakalpojumus, kosmētiku vai dāvanu kartes 150 EUR vērtībā, taču LDZSA biedriem ir unikāla
iespēja iegādāties šo lojalitātes kartiņu tikai par 3 EUR. Lojalitātes kartiņa sniedz daudz dažādu
bonusu, piemēram 25% atlaidi dzimšanas dienas mēnesī, sīkāku info skatīt mūsu mājas lapā
www.bonittawellness.lv ).
Speciālie piedāvājumi un cenas:

BALI BAMBOO MASĀŽA
+ EKSKLUZĪVS GERARD`S KAVIĀRA KRĒMS 40ml

73.80 €
Standarta cena: 123.00 €
Atlaide: 40%
Ietaupi: 49.20 €
Par piedāvājumu
Masāža piemērota gan vīrietim, gan sievietei. Kombinētā masāža ar rokām un bamboo nūjām, siltu
bamboo eļļu - sniedz dziļu un ļoti patīkamu masāžu saspringtiem muskuļiem. Īpaši piemērota visiem,
kam patīk nesāpīga, bet ļoti efektīva masāža, sportistiem un stresa pilnajiem, lai izvadītu pienskābes no
muskuļu audiem. Masāža ir īpaši iedarbīga uz celulīta skartajām zonām, kā arī neglītajiem taukaudu
uzslāņojumiem. Masāža ar rokām un siltu bamboo eļļu atjaunos harmoniju ķermenim un prātam, lieliski

mitrinās, tonizēs un uzlabos ādas kvalitāti. Šī brīnišķīgā eļļa neatstāj taukainas pēdas un nodrošina
ķermeni ar patīkamu smaržu ilgāku laiku. Masāžas efektivitāte turpinās ilgstošākā laika periodā.
Masāžas ilgums: 1 st. 20 min
Gerard's CAVIAR CREAM - Multifunkcionāls pret novecošanās krēms ar novatorisku, iedarbīgu maigas
konsistences tekstūru. Bagāts ar vērtīgiem bioaktīviem koncentrātiem, nodrošina vitālu barošanu,
enerģiju ar tūlītēju atjaunojošu ādas elastību un fantastisku ādas komfortu.
Lietošana: klājiet krēmu uz rūpīgi attīrītas ādas ar ātrām un vieglām masāžas kustībām. Tūlītējs redzams
rezultāts ar ilgnoturīgu, pakāpenisku ādas stāvokļa uzlabojumu.
Rezultāts: atdzīvināta, elastīga, stingra un jauna āda. Krēms nav piemērots ļoti taukainai ādai.
Aktīvās sastāvdaļas: hidroglikola kaviāra ekstrakts, jūras augu kolagēns, ozolkoka ekstrakts, alanoīns,
saules filtrs

KAVITĀCIJAS PĪLINGS AR SONOFORĒZI, PIELĀGOTU MASKU
+ M.ASAM SEJAS EĻĻA 50ml

54.00 €
Standarta cena: 72.00 €
Atlaide: 25%
Ietaupi: 18.00 €
Par piedāvājumu
Kavitācijas pīlings (nesāpīga dziļā ādas tīrīšana) ar sonoforēzi (mikro masāža, kas bez injekcijas ievada
aktīvās vielas ādas dažādos slāņos), kas papildināta ar krāsu terapiju efekta pastiprināšanai.
Ultra efektīva procedūra izcilai ādas tīrībai, problēmu (komedonu, netīra, pelēcīga, novecojusi,
pigmentēta, grumbaina, atoniska āda) novēršanai. Būtiski samazina pigmenta plankumus (lietojot mājas
apstākļos atbilstošu kosmētiku). Rezultāts – tūlītējs ādas stāvokļa uzlabojums!
Procedūras ilgums: 1 st. 20 min
M ASAM VINOLIFTL WRINKLE RELAX FACE OIL - Bagātīga luksusa eļla sejas zonas kopšanai un
lutināšanai. Mitrina un aizkavē mitruma zaudēšanu, bagātīgi apgādā ādu ar augstas iedarbības eļļām, kas
sniedz luksusa klases kopšanu un efektu. Āda atgūst maigumu un samtainumu, samazinās grumbu
dziļums, izzūd smalkās grumbiņas, ko rada ādas sausums un elasticitātes trūkums. Samazina pat jau
redzamās novecošanās pazīmes un aizkavē ādas novecošanās procesus.
Lietošana: uzklāt nelielu daudzumu 2 ml vakaros uz attīrītas, sausas vai mitras sejas, kakla, dekoltē
zonas. Nepieļaut produkta iekļūšanu acīs! Nelietot pārāk tuvu acs atverei.

Sastāvdaļas: Bagātais, ekskluzīvo eļlu komplekss 69% Jojoba eļļa, Vīnogu kauliņu, Saldo mandeļu,
Avokado, Makadāmijas riekstu, Naktssveces, Melno ķimeņu eļļa un Retinols(A vitamīns), E vitamīns.
Nesatur sintētiskās eļļas. Ātri iesūcas ādā. Dermatoloģiski testēts. Satur patentēto M.Asam VINOLIFT
smaržu.

ORIENTĀLĀ BIKINI VAKSĀCIJA
+ M.ASAM VINOGOLD ĶERMEŅA SKRUBIS 500ml & KRĒMS 500ml

60.80 €
Standarta cena: 76.00 €
Atlaide: 20%
Ietaupi: 15.20 €
Par piedāvājumu
Orientālā vaksācija ar Pate de Miel – 100% dabīgu medus-citrona pastu un vēl kādu noslēpumu.
Vairāku tūkstošu gadu sena tradīcija izredzēto – augstākās sabiedrības sievietes skaistuma kultūrā. Šī
dārgā, sava sastāva ziņā, neparasti efektīvā un ne ar ko nesalīdzināmā vaksācija ir pilnībā atšķirīga no
tradicionālajām austrumu (māla, cukura, diegošanas u.c.) metodēm. Tā sniedz apbrīnojamus rezultātus:
izcila antibakteriāla iedarbība, pēc vaksācijas āda neiekaist. Pēc dažām stundām nekas neliecinās par
vaksāciju, ko veicāt. Matiņi neieaug un ir ilgstošāks to ataugšanas periods līdz pat pilnīgai to izzušanai
pēc ilgstošas pielietošanas.
M.Asam VINO GOLD BODY CREAM 500 ml - Ādu nostiprinošs ķermeņa krēms normālai un sausai ādai ar
svaigu laima aromātu. Atjauno un uztur zīdaini maigu pat vissausāko ādu, novērš priekšlaicīgu tās
novecošanu. Mitrina, baro un elastizē. Satur patentētu antioksidantu kompleksu OPC un resveratrolu,
auksti spiestu vīnogu kauliņu un mandeļu eļļu, 20% alveju, kakao un šī sviestu, pantenolu, E un B3
vitamīnus.
Lietošana: klājiet uz ādas ar vieglām masāžas kustībām, īpašu vērību veltot sausām, elasticitāti
zaudējušām ķermeņa zonām. Labākam rezultātam lietot kombinējot ar ķermeņa skurbis.
M.Asam VINO GOLD BODY EXFOLIANT 500 ml - Maigs ķermeņa skurbis ar cukura kristāliem, ar svaigu
laima aromātu. Attīra ādu no atmirušajām šūnām, tonizē, izlīdzina, padara to gludu un veselīgi starojošu.
Tā sastāvā ir auksti spiestu vīnogu kauliņu eļļa un E vitamīns.
Lietošana: uzklājiet uz mitras ādas ar apļveida kustībām virzienā no kāju pēdām uz augšu, masējiet, pēc
tam noskalojiet. Paredzēts lietošanai dušā, vannā, saunā vai pirtī. Piemērots jebkura tipa ādas kopšanai.

