Kozmetika je njeno življenje in hobi
Marti Kern prihaja iz Komende, studio pa ima v Kranju. Ljubi svoj poklic
in danes uresničuje svoje želje, sanje, v novem, sodobnem in prijaznem kozmetičnem
salonu, Lepotnem studiu Marti.
Marti Kern je imela svoj čas kozmetični salon v kranjskem
hotelu Creina, danes Lepotni studio Marti najdete na Kidričevi cesti 12 na Zlatem polju.
Kozmetika je bila vedno Martin hobi. Svoje delo opravlja z
največjim veseljem, veliko se tudi izobražuje, vendar poudarja, da ne zaradi dokazovanja, temveč zato, ker kozmetika zajema široko področje znanj. V novem studiu, pa tudi
že prej, je bila znana po tem, da dejansko nima delovnega
časa. ”Moj delovni čas je, da delam takrat, ko se stranka naroči. Se prilagodim, saj delujem osebnostno, individualno.
Težim k temu, da vsako stranko obravnavam kot celoto,
zato sem k sodelovanju povabila tudi dva priznana zdravnika - dermatologa in doktorja akupunkture.”
Določena področja v kozmetiki so za Marti zanimivejša.
Še posebej rada se posveča negi in urejanju kože obraza,
refleksologiji in ličenju za posebne priložnosti. Vendar so
tudi določeni postopki, ki jih na lastni koži ne bi nikoli
preizkusila. Naklonjena ni tudi pirsingu, tetovaži in permanentnemu make-upu. Plastičnim operacijam ne oporeka,
meni, da je to pač stvar posameznika. ”Sama si tega ne
želim, tudi tega ne bi delala, je pa ELOS laserska terapija
nekakšen pripomoček, s katerim se problema lotimo na
neinvaziven način. Brez kirurgije, noža, brez skalpela.
Sicer terapija ni med cenejšimi, vendar če stranka ve, da
se bo dokončno rešila dlak, aken, rešila problem žilnih
nepravilnosti, pomladila, učvrstila kožo, uredila problem
nagubane kože, potem to odtehta.”
ELOS (Electrical Optical Synergy) namreč predstavlja
inovativno kombinacijo optične in električne energije. Z
ELOS tehnologijo dosežemo varnejše, učinkovitejše in
manj boleče posege brez stranskih učinkov, kot pri tehnologiji drugih laserjev. Zaradi večje varnosti vseh nekirurških
medicinsko-estetskih tretmajev je moč optične energije

zmanjšana do stopnje, ki je primerna za vse vrste kože. Dodana radiofrekvenčna energija nadomesti manjkajočo
optično energijo ter omogoča še večjo učinkovitost tretmajev in širši spekter storitev, ki jih lahko izvajamo. Med drugim lahko z ELOS tehnologijo trajno odstranjujemo svetle,
rdeče dlake in dlake v fazi rasti, kar doslej ni bilo mogoče.
Gre za inovativno tehnologijo, tehnologijo prihodnosti, s
pomočjo katere lahko trajno in dokončno odstranijo dlake,
opravijo nekirurški lifting, pomlajujejo in učvrstijo kožo,
gladijo površinske gube in gubice, odstranjujejo pigmentne
nepravilnosti, žilne nepravilnosti na obrazu in akne.
IPL z ELOS tehnologijo omogoča večjo varnost neinvazivnih posegov, zmanjša možnost stranskih učinkov, posegi
so manj boleči. Število tretmajev je odvisno od stanja in
teksture kože. Običajno se želeni rezultati pokažejo že po
dveh, treh tretmajih.

Lepotni studio Marti je bogatejši za nov laserski sistem z ELOS tehnologijo,
drugače pa vam nudi tudi kozmetične in dermatološke storitve, storitve za
dobro psihično počutje - wellness./Foto: Tina Dokl

Naročanje:
- zjutraj od 7. do 8. ure in zvečer med 21. in 22. uro.
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Urnik dela:
- od ponedeljka do četrtka popoldne po 14. uri, po dogovoru
tudi zunaj delovnega časa.
- ob petkih dopoldne od 10. ure dalje.
- ob sobotah po predhodnem dogovoru.
- ob nedeljah in praznikih za specialne redne
stranke po predhodnem dogovoru.

gsm: 041/66 55 33
tel.: 05/906 65 53
www.marti.si
E-pošta: marti@marti.si

