R$1500,00

Aplicação de Toxina Botulínica

Procedimentos Faciais ZionUP

O tratamento mais conhecido como BOTOX tem o objetivo de relaxar a
musculatura facial, impedindo parcialmente a contração muscular e
consequentemente a formação de linhas e rugas. Botox também é utilizado
para outros fins como: arqueamento de sobrancelhas, levantamento da ponta
do nariz, hiperidrose (suor excessivo) nas axilas e palmas da mão, e sorriso
gengival.

R$1500,00

preenchimento
Técnica que promove rejuvenescimento, sustentação, melhora de
sulcos e rugas de expressão, aumenta volume, através da aplicação
do ácido hialurônico, substância que traz volume e hidratação da
pele. ( o ácido hialurônico não causa rejeição porque é uma
substância que produzimos responsável pela hidratação da nossa
pele). O preenchimento pode ser realizado em áreas como: lábios,
sulco nasogenianas (bigode chinês), sulco nasojugais (olheiras),
mandíbula, malar (maçã do rosto), nariz.

Harmonização Facial

Valores mediante consulta

Aplicação de substâncias biocompatíveis com a pele que promove,
sustentação, hidratação e remodelamento e também prevenção e
eliminação de rugas de expressão.

R$497,00

Microagulhamento
É um método de estimulo mecânico á produção de colágeno. O
tratamento é realizado com um cilindro contendo microagulhas que
provocam micro lesões na pele. A regeneração da pele após o
procedimento resulta em uma pele mais resistente e com aparência
mais uniforme. Para que é indicado? Rejuvenescimento, remoção e
tratamento de cicatrizes de acne, estrias, rugas e linhas de
expressão, melhora a flacidez da pele, tratamento para queda de
cabelo e restauro capilar.

Clique nos ícones para maiores informações
acesse o QR Code e tenha acesso aos nossos materiais

R$150,00

Peeling de Diamante

Procedimentos Faciais ZionUP

Peeling é um procedimento destinado a renovação celular. O peeling de diamante é
realizado por equipamento que gera vácuo e a ponteira utilizada contém minerais
que são responsáveis pela esfoliação da pele. Este procedimento estimula a
produção de colágeno, sendo indicado para o tratamento de cicatriz de acne,
foliculite, promove o afinamento do tecido epitelial e prevenção de estrias. capilar.

CABOXITERAPIA PARA OLHEIRAS

R$407,00

Carboxiterapia: Método de administração do gás carbônico através
da via hipodérmica no tecido subcutâneo diretamente nas áreas
afetadas melhorando a circulação e oxigenação dos tecidos. A
carboxiterapia trata as disfunções como: flacidez, gordura localizada,
celulite, estrias, olheiras.

R$180,00

Limpeza de pele
A limpeza de pele trata-se de um método de higienizar a pele,
hidratar e fazer a extração de cravos e espinhas, proporcionando
uma pele mais limpa e viçosa.

R$250,00

Peeling Retinóico
O peeling é um procedimento para revitalização facial, onde provoca a descamação
da pele tirando a camada mais superficial deixando a pele mais saudável, viçosa e
amenizando as manchas.

Peeling mar morto
O peeling orgânico é um peeling natural e mecânico a base de corais, ele promove a
descamação na pele, e com isso a renovação total da epiderme, com resultados já
na primeira sessão.

R$597,00

Clique nos ícones para maiores informações
acesse o QR Code e tenha acesso aos nossos materiais

Fios

R$mediante consulta

Procedimentos Faciais ZionUP

Os fios podem ser espiculados (com garras) ou lisos. Eles são inseridos na pele
sem necessidade de cortes e, por isso não deixam cicatrizes. O fio tem função
de reposicionar o tecido, tracionando a pele e estimulando as células a
produzirem colágeno.

Revitalização Facial
(Microagulhamento/skinbooster/botox/
preenchedor)

R$4500,00

Harmonização Facial + Lifting
(revitalização facial + 4 fios)

R$7000,00

Clique nos ícones para maiores informações
acesse o QR Code e tenha acesso aos nossos materiais

R$180,00

Peeling de quimico

Procedimentos Faciais ZionUP

Procedimento que auxilia na renovação celular, promovendo uma descamação
da pele (que pode ser visível ou não ), onde utiliza-se um ácido compatível com
cada pele para promover uma melhora na textura, aspecto, manchas e
melasma.

R$3000,00

Sculptra Facial
O sculptra trabalha com estímulo de colágeno em alta intensidade,
no rosto trazendo rejuvenescimento e no corpo melhorando celulite
e flacidez.

R$357,00

Lipo de Papada
Aplicação de substâncias específicas na região submentoniana, que degrada células
de gordura diminuindo medidas.

R$1120,00

skinbooster
O skinbooster devolve o brilho, maciez e hidratação da pele, alem de
suavizar rugas finas, proporciona uma hidratação de dentro para
fora.

R$2300,00

PRP
Plasma rico em plaquetas - O PRP é uma concentração de plaquetas em um
pequeno volume de plasma, com a consequente presença de fatores de
crescimento (FC) liberados por estas plaquetas. As plaquetas atuam no processo de
hemostasia, cicatrização de feridas e re-epitelização. Elas liberam diversos fatores
de crescimento que estimulam a angiogênese, promovendo crescimento vascular e
proliferação de fibroblastos, que por sua vez proporcionam um aumento na síntese
de colágeno. O PRP pode ser utilizado para rejuvenescimento facial, crescimento
capilar, melhora do aspecto da pele.

Clique nos ícones para maiores informações
acesse o QR Code e tenha acesso aos nossos materiais

Procedimentos Corporais ZionUP

R$270,00

Peeling corporal
Procedimento que auxilia na renovação celular, promovendo uma descamação
da pele (que pode ser visível ou não ), onde utiliza-se um ácido compatível com
cada pele para promover uma melhora na textura, aspecto, manchas e
melasma.

Carboxiterapia Corporal

R$797,00

O Técnica de eletroestimulação muscular que ajuda na melhoria das
condições musculares em diferentes áreas como: abdômen, glúteo,
braço, perna. O objetivo é propiciar, em decorrência da contração
muscular, o fortalecimento ou hipertrofia muscular, bem como o
aumento da circulação sanguínea e linfática, melhorando assim o
trofismo dos tecidos.

Sculptra Corporal

R$5500,00

O skinbooster devolve o brilho, maciez e hidratação da pele, alem de
suavizar rugas finas, proporciona uma hidratação de dentro para
fora.

corrente russa (pacote de 8 sessões)

R$550,00

Técnica de eletroestimulação muscular que ajuda na melhoria das condições
musculares em diferentes áreas como: abdômen, glúteo, braço, perna. O objetivo é
propiciar, em decorrência da contração muscular, o fortalecimento ou hipertrofia
muscular, bem como o aumento da circulação sanguínea e linfática, melhorando
assim o trofismo dos tecidos.

Lipocavitação (pacote de 8 sessões)

R$797,00

Técnica de eletroestimulação muscular que ajuda na melhoria das condições
musculares em diferentes áreas como: abdômen, glúteo, braço, perna. O
objetivo é propiciar, em decorrência da contração muscular, o fortalecimento
ou hipertrofia muscular, bem como o aumento da circulação sanguínea e
linfática, melhorando assim o trofismo dos tecidos.

Clique nos ícones para maiores informações
acesse o QR Code e tenha acesso aos nossos materiais

Procedimentos Corporais ZionUP

endermologia (pacote de 8 sessões)

R$667,00

Técnica de eletroestimulação muscular que ajuda na melhoria das
condições musculares em diferentes áreas como: abdômen, glúteo,
braço, perna. O objetivo é propiciar, em decorrência da contração
muscular, o fortalecimento ou hipertrofia muscular, bem como o
aumento da circulação sanguínea e linfática, melhorando assim o
trofismo dos tecidos.

radiofrequencia (pacote de 8 sessões)

R$960,00

Técnica de eletroestimulação muscular que ajuda na melhoria das condições
musculares em diferentes áreas como: abdômen, glúteo, braço, perna. O objetivo é
propiciar, em decorrência da contração muscular, o fortalecimento ou hipertrofia
muscular, bem como o aumento da circulação sanguínea e linfática, melhorando
assim o trofismo dos tecidos.

R$300,00

microvasos (1 sessão)
Aplicação de uma substância a base de glicose que promove a secagem dos vasos
realizada para diminuição e eliminação dos vasinhos.

Clique nos ícones para maiores informações
acesse o QR Code e tenha acesso aos nossos materiais

Procedimentos Corporais ZionUP

R$350,00

criolipolise por área
Técnica de eletroestimulação muscular que ajuda na melhoria das condições
musculares em diferentes áreas como: abdômen, glúteo, braço, perna. O
objetivo é propiciar, em decorrência da contração muscular, o fortalecimento
ou hipertrofia muscular, bem como o aumento da circulação sanguínea e
linfática, melhorando assim o trofismo dos tecidos.

pacote de intradermoterapia corporal
Técnica de eletroestimulação muscular que ajuda na melhoria das
condições musculares em diferentes áreas como: abdômen, glúteo,
braço, perna. O objetivo é propiciar, em decorrência da contração
muscular, o fortalecimento ou hipertrofia muscular, bem como o
aumento da circulação sanguínea e linfática, melhorando assim o
trofismo dos tecidos.

hidrolipoclasia não aspirativa (1 sessão )

R$1496,00

R$500,00

Técnica na qual aplicamos soro injetável nas células de gordura para
que elas inchem e, ao serem agitadas pelo ultrassom de alta
potência, se rompam (lipólise).

Harmonização corporal

R$280,00

Uma consulta individualizada, para traçar o planejamento ideal de tratamento
para que você alcance o objetivo que deseja através de protocolos
personalizados e estratégias montados pela Dra. Larissa Pinheiro e Dra. Tais
Nunes para que você alcance os resultados que espera.

Harmonização Nutricional
Uma consulta personalizada com a Nutricionista Carolina Bunicoski
afim de elaborar uma reducação alimentar personalizada.

R$280,00

Clique nos ícones para maiores informações
acesse o QR Code e tenha acesso aos nossos materiais

Procedimentos Corporais ZionUP

< combos >

pacote de 5 sessões de Glúteo max

R$2500,00

Combo de associações de procedimentos como; Intradermoterapia,
Pump e Corrente Russa

pacote de 5 sessões de emagrecimento

R$2500,00

Combo de associações de procedimentos como; Intradermoterapia,
Ultrassom e Drenagem Linfática Manual

pacote de 5 sessões de Zero celulite

R$890,00

Combo de associações de procedimentos como; Endermologia e
Radiofrequencia

pacote de 5 sessões de combate a Flacidez

R$920,00

Combo de associações de procedimentos como; Radiofrequencia,
Corrente Russa e Ultrassom

1 sessão do protocolo seca barriga
Uma dessão com a associação de procedimentos como; Manta
térmica, Drenagem Linfatica, Heccus e esfoliação.

emagrecimento power
3 meses de tratamento, com acompanhamento nutricional, sendo 3
consultas com a nutricionista, 1 sessão de Detox Up com manta, 3
sessões de Hidrolipo 3D, 6 sessões de Radiofrequência, 2 sessões
de drenagem Linfática corporal + Bônus de 6 sessões de corrente
russa, receita de formula manipulada e 3 sessões de manta térmica.

Combo xô Olheira

8 sessões de Drenagem linfatica facial + 8 sessões de carboxiterapia
na érea dos olhos.

R$297,00
R$ 3000,00
R$ 757,00

Clique nos ícones para maiores informações
acesse o QR Code e tenha acesso aos nossos materiais

Relax Up

R$130,00

Terapias Maniais ZionUP

1 Sessão de Massagem relaxante em 2
extremidades corporais, podendo
escolher; costas, pés ou cabeça.

Dreno Up

R$150,00

1 Sessão de Drenagem corporal e
drenagem facial

Detox Experience

R$357,00

1 Sessão do Protocolo de desintoxicação
de 2hs dos pés a cabeça e de dentro para
fora.

Massagem Relaxante

R$180,00

1 Sessão de Massagem relaxante
muscular corporal

Clique nos ícones para maiores informações
acesse o QR Code e tenha acesso aos nossos materiais

Pacote Relax Up

R$497,00

Terapias Manuais ZionUP

5 Sessões de Massagem relaxante em 2
extremidades corporais, podendo
escolher; costas, pés ou cabeça.

Revitalização facial

R$80,00

1 Sessão de Drenagem Facial + Máscara
Facial

Pacote de Revitalização facial

R$357,00
5 Sessões de Drenagem Facial com 5
Máscaras Faciais

Pacote de Massagem Relaxante

R$597,00
5 Sessões Massagem relaxante muscular
corporal

Clique nos ícones para maiores informações
acesse o QR Code e tenha acesso aos nossos materiais

1 Sessão de Drenagem Linfática

Terapias Manuais ZionUP

R$130,00
1 Sessão no Coprpo todo com duração
de 40min à 1h

Pacote de Drenagem Linfática

R$960,00
8 Sessões de Drenagem corporal com
duração de 40min a 1h

Bambuterapia

R$155,00
1 Sessão de terapia com Bambus

Pacote de Bambuterapia

R$655,00
5 sessões de terapia com Bambus

Clique nos ícones para maiores informações
acesse o QR Code e tenha acesso aos nossos materiais

Relax Up p/ casal

Pacotes especiais ZionUP para casal

R$200,00

2 Sessões de Massagem relaxante em 2
extremidades corporais, podendo
escolher; costas, pés ou cabeça p/ o
casal

Revitalização facial p/ casal

R$150,00

2 Sessões de Drenagem Facial +
2 Máscaras Faciais

Detox Experience p/ casal

R$500,00
2 Sessôes do Protocolo de
desintoxicação de 2hs dos pés a cabeça
e de dentro para fora.

Massagem Relaxante p/ casal

R$287,00
2 Sessões Massagem relaxante muscular
em todo corpo

Clique nos ícones para maiores informações
acesse o QR Code e tenha acesso aos nossos materiais

