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„Veselība un skaistums ir dāvana, ko jūs dodiet paši sev. Tas ir viegli ar inovatīvajām
WEYERGANS metodēm!” (Rudolf Weyergans)

Weyergans Dermio Care
Negatīvie skābekļa joni pozitīvam ķermeņa
imidžam.

Weyergans veselības un skaistuma
centrs Magnolija piedāvā Vācijā
ražotus un izstrādātus produktus
un pakalpojumus, īpašu uzmanību
veltot ne tikai skaistumkopšanai,
bet arī rūpēm par veselību.

Weyergans piedāvā inovatīvu procedūru
kosmetoloģijā un medicīnā skābju/sārmu
līdzsvara atjaunojošanai organismā ar jonu
palīdzību – Dermionoloģiju.

Weyergans AG veic medicīnisko
tehnoloģiju pētniecību un inovāci
jas, radot spēcīgu pamatu skaistum
kopšanas nozares attīstībai.

Jums ir priekšrocības ne tikai izsargāties no
tādām saslimšanām kā artrīts vai osteo
poroze, ko veicina acidoze organismā, bet
arī nostiprināt saistaudus un samazināt
celulītu.
Skābju neitralizācijas rezultāts organismā
ir stingri saistaudi un laba veselība. Me
todi iesaka iekļaut arī vielmaiņas uzla
bošanas, organisma attīrīšanas un liekā
svara samazināšanas programmās.
Procedūras laikā 30 min, kamēr jūs
atrodaties speciāla materiāla antistatiskā
maisā, organismā caur ādu iekļūst nega
tīvi skābekļa joni.
Dermionoloģija – tā ir nākotnes metode organisma veselībai. Kā liecina atsauksmes
no daudziem veselības, Wellness un SPA centriem, pēc šīs procedūras organisms jūtas
atjaunots, vitāls un svaigs, uzlabojas ādas stāvoklis, ir jūtama viegluma sajūta ķermenī.
• Dermio Care – skābekļa jonu terapija ķermenim 30 min. € 24.
Sniegsim bezmaksas konsultācijas! Mūsu pieredze, profesionālās zināšanas kopā ar
inovatīvo tehnoloģiju kosmētiku un aparatūru palīdzēs realizēt Jūsu vēlmes. Pareizi
sastādīts plāns, pielietotā kosmētika un dažādu procedūru apvienojums sniegs vēlamos
rezultātus un būs investīcija nākotnes skaistumā un veselībā. Esiet mīļi gaidītas!

Weyergans Dermio Top Head
Skābekļa jonu terapija sejai – jaunākam izskatam! Dermionoloģija sejai ir inovatīva
metode, kas balstīta uz kvantu fizikas principiem, izmantojot patentētu jonu izdalīšanas
ierīci Dermio Care, kas transformē gaisa skābekli, negatīvos skābekļa jonos (O2(-))
koncentrētā formā.
Ādas šūnas tiek vairāk apgādātas ar enerģiju, kas veicina to ātrāku dalīšanos un to
ekstracelulārās matricas nostiprināšanu. Rezultātā uzlabojas ādas izskats un tā tiek
redzami atjaunota.
Uzlabojas kolagēna sintēze, jo starpšūnu šķid
rumā tiek normalizēts skābju/sārmu līdzsvars.
Tāpēc sejas, kakla un dekoltē zonas āda kļūst
jūtami stingrāka.
Ieelpojot enerģizētu skābekli (O2(-)) jonu formā
visā organismā uzlabojas vielmaiņas procesi
(medicīniskais Wellness).
• D
 ermio Top Head – skābekļa jonu pretnovecošanās terapija 40 min. € 19.
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Weyergans SPM vakuuma masāža
(sejai, ķermenim, krūtīm, sēžas zona)
Šī Weyergans metode apvieno sevī tradicionālo
masāžu ar kolbām un modernās tehnikas sa
sniegumus.
SPM atjauno nogurušu, atslābušu, nelīdzenu,
grumbainu ādu. Uzlabojas asinsrite, ātrāk vei
dojas jaunas šūnas.
Rezultāti ir redzami jau pēc pirmā seansa – āda
kļūst gludāka un veselīgāka.
Vakuuma masāža ir svarīga Diferencētās Celulīta Terapijas sastāvdaļa. Ar to var veikt
gan limfas drenāžu, gan reģenerāciju, gan ādas formēšanu, atkarībā no vakuuma
spēka un Weyergans izstrādātām metodikām. Piemēram, var veikt ne tikai ādas bet
arī zemādas tauku slāņa masāžu, īpaši efektīvi ārstējot celulītu. Vakuuma masāža ir
izvēles metode striju ārstēšanā.
Var minēt drenāžas metodi sejas ādas attī
rīšanai un neierobežotās SPM vakuuma
iespējas krūšu formas un sēžas muskuļu no
stiprināšanai, lietojot speciālus aplikatorus.
Jūs varat sastapt Weyergans SPM vakuuma
masāžu vadošajos pasaules skaistumkop
šanas salonos, kur to lieto gan ķermeņa
korekcijai, gan anti-age efektam.
•
•
•
•

 eyergans SPM Digital vakuuma masāža 30 min. € 25
W
Weyergans SPM Digital vakuuma masāža 60 min. € 35
Weyergans SPM Digital vakuuma masāža 90 min. € 45.
Iegādājoties abonementu, 10 reizēm 30 min. € 200, 10 reizēm 60 min. € 300;
10 reizēm 90 min. € 400.

Weyergans Vacustyler Mainīgā spiediena kapsula
Kosmiska tehnoloģija ādas nostiprināšanai
un veselām kājām.
Vacustyler funkcionē kā „otra sirds”, veicinot
svaigu asiņu pieplūdi kājām, venozo asiņu
un limfas plūsmas uzlabošanu ķermenī.
Patīkams blakus efekts šai tehnoloģijai, kas
izstrādāta, balstoties uz kosmonautu treniņu
programmām, ir vielmaiņas gala produktu
izvadīšana no organisma, tādējādi efektīvi
ārstējot celulītu.
Procedūras rezultātā kājās rodas viegluma sajūta, āda kļūst gludāka, redzami uzlabojas
problēmu zonu izskats.
Šī patīkamā procedūra ilgst tikai 30 min un to iesaka limfas atteces uzlabošanai,
asins cirkulācijas uzlabošanai, organisma attīrīšanai, celulīta ārstēšanai, pie kapilāru
plīsumiem un varikozām vēnām, ādas un saistaudu nostiprināšanai, kā arī lai uzlabotu
fizioloģiskā muskuļa pumpja darbību un līdz ar to vispārējo organisma veselības
stāvokli. Iedarbība ir pierādīta ar vispusīgiem pētījumiem
Vacustyler arī ir Diferencētās Celulīta Terapijas sastāvdaļa.
Izmantojiet šo augstākās klases medicīniskā Wellness tehnoloģiju, ko lieto progresī
vākajos pasaules veselības centros, sava ķermeņa izskata un veselības uzlabošanai!
• Mainīgā spiediena kapsula Weyergans Vacustyler Vacufit 30 min. € 17
• Iegādājoties abonementu, 10 reizēm € 120.
Sniegsim bezmaksas konsultācijas! Mūsu pieredze, profesionālās zināšanas kopā ar
inovatīvo tehnoloģiju kosmētiku un aparatūru palīdzēs realizēs Jūsu vēlmes. Pareizi
sastādīts plāns, pielietotā kosmētika un dažādu procedūru apvienojums sniegs vēlamos
rezultātus un būs investīcija nākotnes skaistumā un veselībā. Esiet mīļi gaidītas!

