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Role mužů ve společnosti se v posledních letech 
výRazně změnila, už dávno není neobvyklé ani 

„směšné“ když o sebe muž dbá. nejde jen o kRásu, 
ale především o dobRý pocit ze sebe sama a 

zdRavý životní styl. vyslali jsme našeho modela 
a heRce jana havlovice, aby za vás vyzkoušel 

jaké to je stRávit takový „noRmální“ pánský den 
v kosmetickém salonu biodRoga.

       JEDNOHO MUŽE 
v jednom kosmetickém salonu

Jeden den



Pěstěné ruce jsou základem dokonalosti
speciální pánská manikúra přináší hodinu rozmazlování s profesio-nální 
péčí o vaše ruce a nehty. dokonalá péče zajistí každému muži zdravé, silné 
nehty s přirozenou vlastností růstu, doplněné o dokonalou péči pokožky 
rukou. tento komplexní program je založen na základní myšlence, že 
„všechny nehty nejsou stejné“. důležité je vaše vědomí co, proč a jak, 
což je základem k pochopení podstaty péče o ruce a nehty. systém této 
profesionální péče je přizpůsoben pro jednotlivé nehtové typy. precizní 
práce profesionála do nejmenších detailů zajistí odstranění specifických 
problémů jako nejdůležitějšího předpokladu pohledných zdravých nehtů. 
jan havlovic: manikúra nezačala zcela bezbolestně, možná pro někoho, 
kdo na to není zvyklý. ale čtenáři se mohou přesvědčit, že výsledek pak 
stojí za to.

Podtrhněte svou mužnost!
pokud se muž rozhodne absolvovat kosmetické ošetření, získá hned dva 
benefitiy. jeho pleť se dostane opět do kondice, ale především se zbaví 
stresu a odpočine si. propracované ošetření určené pouze pro muže má 
zcela rozdílný postup a liší se v aplikaci doplňkových produktů. domi-
nantou je účinná anti-aging masáž  propojená s uvolňující masáží rukou. 
ideální kombinace účinných látek v profesionálních produktech řady men 
odpovídá těm nejdůležitějším potřebám pánské pokožky a především 
s okamžitým výsledkem. luxusní kosmetické ošetření men tReatment je 
tím správným impulsem pro dokonalou image moderního muže.
jan havlovic: vyměníte na chvíli whisky s doutníkem, za relaxační 
lehátko a nemusíte se bát, že přijdete o svou mužnost. já jsem si báječně 
odpočinul a navíc jsem měl čistý, svěží a hydratovaný obličej. je to nejlepší 
procedura.

Snadno vám splníme požadavky 
dnešní doby
zbavit se nežádoucího ochlupení a natrvalo si přeje většina z nás. 
bolestivé voskové depilace a epilátory jsou již dnes minulostí. pár 
bezbolestných aplikací vás zbaví nepříjemného ochlupení a hebká, 
čistá pokožka už pro vás nebude nic neobvyklého. trvalého odstranění 
chloupků zajistí kosmetický přístroj sptF+/ ipl. tento přístroj naprosto 
oprávněně patří do řady nazývané „estetická dermatologie“ a využívá 
metody ipl- intenzivního pulzního světla. zaručeně nejúčinnější je 
fotoepilace v oblasti podpaží a třísel, ale je samozřejmě možné toto 
ošetření provádět v oblasti obličeje a na celém těle.   
jan havlovic: pro krásu se musí trpět, se říká. já teda v podpaží  
krásu nemám, ale příjemnou představou je, že už se nebudu muset 
holit.

Jen zdravé vlasy mohou vypadat krásně!
základem vaší spokojennosti u kadeřníka je jeho profesionální a 
individuální přístup. měl by respektovat vaše přání a odborně poradit 
ve výběru produktů pro snadnou a rychlou úpravu také v domácím 
prostředí. použitím vlasové kosmetiky určené pouze pro muže, 
doplněné příjemnou masáží získají vaše vlasy opět zdravý vzhled 
a přirozený lesk. i při péči u kadeřníka je tak možné relaxovat a 
odpočívat. a kdo by v dnešním hektickém stylu života nebyl rád za 
krátkou a efektivní relaxaci. vždyť jen odpočinutý organismus může 
pokračovat ve výkonech a čelit výzvám!
jan havlovic: všichni asi ví, že masáž hlavy v útrobách vlasů, patří mezi 
nejlepší. a tady jsou na to experti. vlastně expertky (smích). a výsle-
dek? skvělý účes.
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Profesionální péče o nohy s okamžitým 
výsledkem
dříve se při zmínce o pedikúře u pánů klopily oči a nikdo by se k ní 
nepřiznal. dnes muži pedikúru navštěvují častěji a větší procento 
i pravidelně. na základě mnohaletého výzkumu vám profesionální 
péče  pomůže odstranit nepříjemné zarůstání nehtů, tvrdnutí kůže a 
dokáže eliminovat pachy, plísně, pocení a pálení. moderní vybavení 
kabiny na pedikúru má do posledního detailu promyšlený design, 
čímž je zaručena vaše bezpečnost a současně máte v průběhu 
ošetření dostatek komfortu a pohodlí.  
jan havlovic: proces byl podobně příjemný jako manikúra a občas 
mě to lechtalo... (smích). ale druhý den přestala bolet věčně otlačená 
místa na patách. 

pánové, neváhejte a vyzkoušejte nabídku ošetření, která jsou určena 
speciálně pro vás!  v salonu biodroga vám poskytnou dostatek soukromí, 
diskrétní prostředí a individuální přístup. zároveň si můžete zakoupit pro-
fesionální produkty pro muže na domácí péči. neudělají z vás ženu, udělají 
z vás dokonalého muže!

www.salonbiodroga.cz

všechno je jednou popRvé, 
ale v péči pRoFesionálů se 

přesto cítím skvěle.




