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A HÓNAP SZALONJA: WELLMED BEAUTY & MEDICAL SPA

Szépségtudomány és
gyógyítás találkozása

VENDÉGKÖZPONTÚSÁG ÉS TELJESSÉGRE TÖREKVŐ GYÓGYÍTÓ SZEMLÉLET – Magyarország egyik
legfelszereltebb anti-aging központja, a több mint 12 éve működő Egészség és Szépség-központ

számtalan esetben nyújtott/nyújt megoldást egészségügyi és kozmetikai problémák megoldásában.
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Az esztétikai kezelő helyiség, a nem invazív orvos-esztétikai
kezeléseknek ad helyet          

Teljes ellazulás érhető el a megnyugtató hangulatú masszázsszobában

a hónap
szalonja
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A HÓNAP SZALONJA LIFE & WORK

özpontunk alapfilo-
zófiája az orvostudo-
mány, a wellness és a
kozmetika együtte-
sén alapul. Célunk a
nyugati és a keleti

gyógyászat integrálása, hiszen a
szépség is az egészséges állapotból
indul ki” – hangsúlyozza Moncz Hen-
rietta, a szalon tulajdonosa.
„Kozmetikai kezeléseink kizárólag
natúrkozmetikai készítményekkel
történnek, valamint a különleges
esszenciális bioaromák használa-
tával. Emellett akupresszúrás masz-
százsok, egészségmegőrző és gyógy-
hatású, ún. Medical Wellness kezelé-
sek is igénybevehetők.

Piroche Cosmetiques – 
beauty shop,
nagykereskedelem és
oktatóközpont
A Wellmed Beautyban működik a
Piroche Cosmetiques natúrkozme-
tikai cég Magyarországi képvisele-
te. Kiváló minőségű, rendkívül tiszta
alapanyagú, aktív natúrtermékekkel
szolgáljuk ki a szakembereket és a
vendégeket egyaránt. Széles palettá-
ban nyújtunk termékeket professzi-
onális és lakossági célokra, az arc-
kozmetikától kezdve, a Spa és test-
kezelésekig. Több mint tíz éve va-
gyunk jelen a szakemberek
oktatásában. A Piroche Cosmeti-
ques képzéseivel olyan magas szin-

tű� tudásanyagot sajátítanak el a
hallgatók, amellyel betekintést
nyerhetnek a keleti orvostudo-
mány gyógyító metódusaiba, meg-
tanulják az arc és a test akupunktú-
rás pontjainak kezelését, és megért-
hetik a külső� tünetek és a belső�
mu�ködési folyamatok összefüggése-
it. 

Modern anti-aging központ
A legújabb technológiák, lézeres
(IPL) és rádiofrekfenciás kezelések
alkalmazásával megszüntethetőek a
ráncok, a különböző bőrhibák, a na-
rancsbőr és a seprűvénák. Ezekhez a
kezelésekhez kizárólag a legújabb és
legmegbízhatóbb orvos-esztétikai
technológiák állnak rendelkezésre.
A Wellmed Beauty orvosi rendelőjé-
ben bőrgyógyászat, menaopausa
ambulancia, dietetika, és orvosi
testsúlycsökkentés is működik.
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KAPCSOLAT

A brand alapítása:
2005

Tulajdonos:
Moncz Henriette

Helyiségek:
3 kozmetikai kezelő,

1 masszázskabin, 1 orvosi
rendelő, váró, recepció,

oktató helyiség,
termékbemutató helyiség.  

Alkalmazott eljárások:
Lézeres bőrfiatalítás,

értágulatok,-
pigmentfoltok IPL

kezelése, aknés bőr
fényterápiás kezelése,

seprűvénák lézeres
kezelése, tartós /lézeres/

szőrtelenítés, REFIRM
rádiofrekvenciás

bőrfeszesítés, TRINITI
műtét nélküli bőrfiatalítás,
ultrahangos mezoterápia,

elektrostimulációs
arcizomtorna, vákuumos
drenázs, Velashape gépi
alakformálás, Piroche

teljes körű arc- és
testkezelések,

testtekercselés, meridián
kezelések, spa
testkezelések,

masszázsok, gyógytorna,
személyi edzés, BIA

testösszetételmérés,
bőrgyógyászat, orvosi

fogyasztás, dietetika, stb.

Gépek: 
E-MAX /ELOS 7

kezelőfejes lézeres,
villanófényes,

rádiofrekvenciás
berendezés, Velashape
alakformáló gép, LDM

ultrahang, Beautystimm
elektrostimulációs gép,

Lymphodrener vákuumos
nyirokmasszázs gép,

elektrocauter, BIA
testösszetétel mérő

berendezés.

Árfekvés: 
????

Havi vendégszám:
200-300

WELLMED BEAUTY &
MEDICAL SPA

II. Budapest, Ribáry u 11
(Marczibányi tér)

www.wellmedstudio.hu
Tel.: 06 30/516 0011

Nyitvatartás:
H-P 9.00-19.00

Szombat: igény szerint
Frekventált helyen, zöldövezetben a II. kerületi Marczibányi téren helyezkedik el a szalon,

kiváló parkolási lehetőséggel

Számunkra fontos
hogy a kezelések
minden esetben
személyre szabottan
haladjanak –
odafigyelünk
a minőségre és
a vendégeink
igényeire.


