PILIH PERAWATAN
KULIT TERBAIKMU
www.callista.co.id

@callistcare

FREE SKIN ANALYSIS

with SMART MAGIC MIRROR
Mendeteksi 9 masalah utama kulit
Roughness | Skin Texture | Stain | Pores
Pigment | Wrinkle | Acne |Sensitivity |Moisture

Treatment untuk atasi
masalah : JERAWAT
ACNE CLEAR FACIAL
Treatment yang bertujuan untuk
mengatasi komedo dan masalah kulit
berjerawat.

- Aplikasi peeling untuk mengangkat sel
kulit mati dan membersihkan pori.
- Ekstraksi komedo dan jerawat
- Aplikasi serum khusus untuk kulit

Rp 150.000

berminyak atau berjerawat.
- DIakhiri dengan masker yang dapat
menenangkan kulit berjerawat.

ACNE ADVANCED
PEELING
Aplikasi cairan peeling dengan
kandungan BHA yang ditujukan untuk
jerawat sedang - berat. Dilakukan oleh
dokter

Peeling BHA berfungsi untuk:
- Membunuh bakteri penyebab jerawat.
- Membersihkan pori-pori dari komedo &
minyak
- Mengangkat sel kulit mati

Rp 250.000

Treatment untuk atasi
masalah: JERAWAT
PDT BLUE LIGHT

EKSTRAKSI ACNE

Rp 75.000

Rp 50.000

Treatment dengan teknologi sinar biru (blue

Proses pengangkatan jerawat dan

light) untuk membunuh bakteri P. acnes yang

komedo yang dilakukan oleh tenaga ahli.

menyebabkan jerawat di kulit.

ACNE INJECTION

Mulai dari

Rp 100.000

OXY JET PEEL

Rp 100.000
Treatment dengan memberikan tekanan

Injeksi jerawat yang berfungsi untuk
mengurangi peradangan dan ukuran
jerawat dengan cepat.

oksigen tinggi dan cairan khusus. Berfungsi
untuk membersihkan dan mengangkat sel kulit
mati serta kotoran lebih baik.

Treatment untuk atasi
masalah : JERAWAT
Best selling treatment!

CALLISTA ACNE CLEAR GLOW

Rp 325.000
Harga Normal : Rp 375.000 (4 in 1 treatment)
Paket treatment best seller Callista yang sangat efektif
mengatasi jerawat.

Terdiri dari treatment Acne Clear Facial, Acne Extraction,
Oxy Jet Peel, dan PDT Blue Light.

Treatment untuk atasi
masalah: KUSAM & FLEK
BRIGHT & GLOW
FACIAL
Treatment yang bertujuan untuk
mencerahkan kulit kusam.
- Aplikasi peeling untuk mengangkat sel
kulit mati dan membersihkan pori.
- Ekstraksi komedo.
- Aplikasi serum khusus untuk
mencerahkan kulit.

Rp 150.000

- DIakhiri dengan masker untuk
melembabkan dan mencerahkan.

BRIGHT ADVANCED
PEELING
Aplikasi cairan peeling dengan
kandungan AHA yang ditujukan untuk flek
bekas jerawat dan melasma. Dilakukan
oleh dokter

Peeling AHA berfungsi untuk:
- Mencerahkan kulit.
- Mengangkat sel kulit mati.
- Merangsang pembentukan sel kulit baru.

Rp 250.000

Treatment untuk atasi
masalah : KUSAM & FLEK
MICRODERMABRASI
Mikrodermabrasi adalah metode
pengangkatan sel kulit mati (eksfoliasi)
dengan menyemprotkan butiran kristal
super kecil pada permukaan kulit wajah.

Perawatan ini juga dianggap mampu
untuk mengurangi kerutan dan garis
halus, meratakan warna kulit,

Rp 150.000

mengecilkan pori-pori, mengobati
jerawat, hingga memudarkan bekas
jerawat dan flek hitam akibat penuaan.

MELASMA PEEL
Treatment pengelupasan kulit atau peeling
menggunakan carian TCA. TCA bekerja
dengan menyingkirkan sel yang berada di
bagian atas kulit atau lapisan epidermis,
sehingga akan merangsang pertumbuhan
sel baru di bawahnya. Dilakukan oleh
dokter.

Berfungsi untuk: mengatasi flek,
mencerahkan kulit, dan memperbaiki
tekstur kulit.

Rp 350.000

Treatment untuk atasi
masalah: KUSAM & FLEK
PDT RED LIGHT

OXY JET PEEL
Rp 75.000
Treatment dengan teknologi sinar merah (red
light) untuk merangsang produksi kolagen.
Berfungsi untuk mencerahkan & anti-aging.

MESO NON NEEDLE
Rp 100.000
Treatment dengan memberikan tekanan
oksigen tinggi dan cairan khusus. Berfungsi
untuk membersihkan dan mengangkat sel kulit
mati serta kotoran lebih baik. treatment ini
juga bermanfaat untuk membantu proses
regenerasi sel kulit agar lebih optimal.

Rp 150.000
Treatment peremajaan kulit dengan cara
memasukkan serum tanpa menggunakan
jarum.

Treatment untuk atasi
masalah : KUSAM & FLEK
Best selling treatment!

CALLISTA BRIGHTENING GLOW

Rp 325.000
Harga Normal : Rp 375.000 (4 in 1 treatment)
Paket treatment best seller Callista yang berfungsi untuk
mengangkat sel kulit mati & mencerahkan.

Terdiri dari treatment Bright & Glow Facial, Ekstraksi
Komedo, Oxy Jet Peel, dan PDT Red Light.

Treatment untuk atasi
masalah: KUSAM & FLEK
Best selling treatment!

MICRODERMABRASION GLOW

Rp 325.000
Harga Normal : Rp 375.000 (3 in 1 treatment)
Paket treatment Mikrodermabrasi yang dilengkapi dengan
treatment Meso Non Needle untuk penetrasi serum.
Berfungsi untuk mengangkat sel kulit mati, mencerahkan,
dan anti aging.

Terdiri dari treatment Microdermabrasion, Meso Non
Needle, dan PDT Red Light.

Treatment untuk atasi
masalah : KUSAM & FLEK
Best selling treatment!

GLOWING GOLD FACIAL

Rp 500.000
Harga Normal : Rp 575.000 (4 in 1 treatment)
Paket treatment facial dengan menggunakan masker Gold
yang berfungsi untuk mencerahkan, melembabkan,
menstimulasi produksi collagen, dan anti aging.

Terdiri dari treatment Peeling & Gold Facial, Oxy Jet Peel,
Meso Non Needle, dan PDT Red Light.

Treatment untuk : MENCERAHKAN,
ANTI-AGING & LIFTING

RF CHUBBY CHEEK
& LIFTING
Paket 4x : 850.000
Treatment yang memanfaatkan
gelombang radio untuk mengencangkan
kulit.

Alat ini akan mendorong produksi kolagen
di lapisan epidermis kulit sehingga kulit
akan terasa lebih kencang.

Rp 250.000

OXYGENEO 4-IN-1
FACIAL
Paket 4x : Rp 1.800.000
Treatment perawatan kulit untuk
mencapai kulit muda, segar, dan terlihat
alami. Bekerja secara efektif dengan
mendorong proses alami peremajaan kulit
melalui proses oksigenasi.

Terdiri dari treatment RF Tripollar,
Oxygeneo, Ultrasound, dan Masker Peel
Off.

Rp 500.000

Treatment untuk : MEMPERBAIKI
TEKSTUR & REJUVE

DERMAPEN SCAR
REMOVAL
Perawatan kulit dengan teknik microneedling yang bertujuan untuk menstimulasi
produksi kolagen alami di kulit untuk
memperbaiki tampilan bekas luka, bekas
jerawat, stretch mark, kerutan, pigmentasi
dan meremajakan kulit.

Rp 700.000

BEFORE

AFTER

BABY SKIN BOOSTER
Treatment injeksi serum PDRN Salmon DNA
menggunakan teknologi multi needle injectors
(Vital Injector) untuk menghantarkan serum
secara lebih optimal ke dalam kulit.

Treatment ini bertujuan untuk meningkatkan
kemampuan regerasi kulit, mengatasi kerutan,
serta membuat kulit cerah bercahaya.

Rp 1.250.000

BEFORE

AFTER

Treatment Laser NdYag
KOREAN BLACKDOLL LASER
Rp 650.000

REJUVENATION LASER
Rp 650.000

MELASMA LASER
Rp 650.000

PINK LIP LASER
Rp 250.000

BEFORE

AFTER

