vertical logo is the preferred option. Make every attempt to use
PMS 633 Blue, Gray, White, or Black backgrounds for items you
will be branding. If you must print a one-color logo on a background other than PMS 633 Blue, Gray, White, or Black, see page
4.11 for guidance.
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vERTICAL LOgO
The Nu Skin fountain icon and logotype are to be used locked
up as shown here. Use the complete corporate Nu Skin logo
consistently and often. This is the preferred option.

Galvanic Spa System
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Obličej, oční okolí, 45 min, 1 450 CZK
Obličej, oční okolí + krk a dekolt, 60 min, 1 650 CZK
Spojte výsledky lázeňského ošetření s nebývalým vědeckým objevem technologie ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic
Spa System™ II. Odhalte toto tajemství v našem hotelovém SPA KINGS COURT Vašemu mladistvějšímu já
– dnes i v budoucnu. Tato technologie je založena na bázi pozitivního a negativního galvanického proudu.
Hluboce čistí pokožku což je vhodné pro všechny muže i ženy nad 30 let, technologie dodává regeneraci
a revitalizaci Vaší pleti. V souladu dokonalosti veškeré naše produkty mají na Vaši pleť blahodárné účinky.

Galvanic Spa Systém II:
•
•
•
•
•

čistí a tonizuje
redukuje vrásky
redukuje nerovnosti na tváři
revitalizuje pokožku hlavy
hydratuje

Přístroj je vhodný pro všechny typy pleti. Akné, ekzém nebo lupénka není překážkou.
Naopak. Účinek je patrný téměř po prvním ošetření. Poté je na Vašich konkrétních
přáních a potřebách, jak často se rozhodnete tuto proceduru zopakovat.
Výsledky jsou tak pozoruhodné, že Váš zářivý, mladistvý obličej a tělo vyvolá v lidech
zvědavost o věku a Vašem tajemství.

U Obecního domu 3 • 110 00 Praha 1 • Česká republika • Tel.: +420 226 280 817 • Fax: +420 224 222 999
E-mail: spa@hotelkingscourt.cz • www.hotelkingscourt.cz

