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7 TEHNOLOGII REVOLUTIONARE
PENTRU TRATAMENTE CORPORALE & FACIALE PROFESIONALE

INTR-UN SINGUR ECHIPAMENT
In anul 1997, fratii Emma si Luciano Soldano au decis sa dea forma "celui mai mare vis", care sa-l aduca pe 
cosmeticianul simplu la rangul de SPECIALIST IN FRUMUSETE SI WELLNESS. Primul prototip numit 
"Resolution Seven", a fost un sistm de masaj pneumatic cu o rola orbitala pasiva ce avea trei etape de 
actiune: pauza, aspiratie si presiune pozitiva. Acest echipament a devenit foarte repede o adevarata 
revolutie in masajul mecanic al dispozitivelor utilizate la acea vreme.

In anul 2007, a fost creata prima versiune a echipamentului Eximia pentru care a fost nevoie de 10 ani de 
cercetari si experimente constante si continue care au dat nastere unui sistem inovator. Multumita 
intelegerii ingenioase a primului proiect, Resolution Seven, si dezvoltarii de noi tehnologii, Eximia a devenit 
realitate in industria infrumusetarii, recunoscuta pe plan international prin cresterea feedback-ului pozitiv.

Dupa alti 10 ani, in 2017, itinerariul evolutiv a condus la introducerea de noi 
tehnologii obtinand astfel echipamentele:  si EXIMIA HR77 PLATINUM EXIMIA 
HR77 PLATINUM ANNIVERSARY.

Prin protocoale rapide si non-invazive pentru slabire si anti-age, Eximia reuseste sa combine tehnologii care 
au luat lumea cu asalt. Aceste tehnologii au dovedit ca, daca doresti sa lupti impotriva celulitei, soultia 
consta in tehnologie. Laserporatie, Microdermolift, Endoradiomag si Radioporatie – nu exista nici o 
comparatie in ceea ce priveste tehnologiile utilizate in Eximia. Pana la acest moment, nici un alt echipament 
nu combina tehnologiile intr-un mod atat de uimitor pentru a oferi rezultate remarcabile si reale. 
Echipamentul permite obtinerea de rezultate vizibile imediat dupa prima sesiune, iar Eximia ofera 
tratamente confortabile, fara durere ce sporesc tonusul, imbunatatesc elasticitatea si netezesc pielea.

In anul 2021 Eximia a lansat un concept inovator si exclusivist ce combina 3 tehnologii revolutionare cu 
actiune sinergica si cosmetice biomoleculare. Echipamentul include Crio Ultrasunete si Crio Ultraporatie 
intr-un singur echipament si ofera solutii de biorevitalizare si biostimulare pentru fata, gat si decolteu. 

EXIMIA CONTINUA SA-SI RASPANDEASCA METODELE EXCELENTE INTR-O 
LUME AVANSATA SI INOVATOARE, CU .MARE SUCCES



Concept inovator exclusivist ce combina 3 tehnologii revolutionare 
cu actiune sinergica si cosmeticele biomoleculare. Solutii de 
biorevitalizare si biostimulare pentru fata, gat si decolteu.

PATENT

EXCLUSIV

Magnifica este un concept inovator si exclusiv care mixeaza 
beneficiile tehnologiei de crio ultrasunete si crio electroporatie cu 
serurile active REAGE. Aplicate simultan si sinergic, ofera efect de  
biorevitalizare si bioregenerare pielii fetei, gatului si decolteului.

Ofera biorevitalizare naturala si eficienta, regenereaza pielea in 
profunzime, facand pielea mai tonifiata, compacta si neteda, fara 
bisturiu sau ace, in comfort maxim si intr-un mod total natural. Fiecare 
tratament este asociat cu un ser specific, potrivit pentru tipul de ten.

CRIO + ULTRASUNETE + ELECTROPORATIE = CRIO ULTRAPORATIE
CRIO ULTRAPORATIA este un concept brevetat de Eximia.
Sistemul avansat de administrare transdermica a substantelor active asociat cu criostimularea permite 
penetrarea  la nivelul dermului a ingredientelor biomoleculare.
† Crio Ultrasunete este tehnologia care maseaza literalmente fiecare celula stimuland formarea colagenului si a 

fibrelor de elastina, dar si producerea acidului hialuronic, care este responsabil pentru hidratarea, densitatea si 
elasticitatea pielii. Conturul facial devine mai proeminent, pielea mai ferma, ridurile medii si profunde  sunt 
estompate si gradul de elasticitate este crescut. Acest mod, asigura penetrarea la nivelul profund al dermului, fara 
a crea efecte secundare la nivelul tegumentului. In plus, efectul vasoconstrictor cauzat de temperatura scazuta 
(pana la -5 grade) sporeste gradul de penetrare si creeaza o bariera ce impiedica pierderea nedorita a 
substantelor active de catre fluxul sanguin local. Are o actiune intens regenerativa si de intinerire a pielii.

† Crio Electroporatia este tehnologia prin care  absorbtia ingredientelor active in piele este imbunatatita 
semnificativ. Electroporatia face posibila deschiderea intr-un interval de milisecunde a unor micro-canale 
suplimentare in piele, asigurand o penetrare profunda a ingredientelor active in piele. Datorita formelor speciale 
ale impulsurilor electrice si functiei puternice de racire, genereaza efect biorevitalizant asupra  pielii, stimuleaza 
regenerarea celulara prin crestrea ratei metabolice si ofera efect de toniere a musculaturii faciale. Prin 
electroporatie, ingrediente active anti-imbatranire biomoleculare pot fi inserate profund in piele, uniform, iar 
problemele estetice sunt tratate eficient. Imediat dupa procedura, pielea arata sanatoasa, proaspata, tonifiata si 
gradul de luminozitate este imbunatatit. Terapia cu electroporatie este confortabila pentru client, eficienta, cu 
efect similar interventiilor chirurgicale. 

† Crio UltraPoratia este sinergia dintre cele doua tehnologii care face posibil lucrul simultan in timpul tratamentului 
cu cele 2 tehnologii. Patent Eximia, care impreuna cu serurile REAGE, ofera rezultate vizibile care se mentin in timp. 

BENEFICII
† Netezeste ridurile.
† Ofera efect de lifting si anti-imbatranire.
† Trateaza eficient petele pigmentare.
† Diminueaza porii dilatati.

† Trateaza laxitatea tegumentara.
† Riduri profunde si riduri fine.
† Probleme estetice datorate unei supraincarcari a sistemului vascular.
† Stimuleaza drenajul limfatic.
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MAI PUTERNIC • MAI EFICIENT • MAI RAPID

Scaderea volumului tesutului adipos 
intr-un timp foarte scurt si fara 
efecte secundare.

LASERPORATIE MULTIPOLARA 

Actiune focalizata care stimuleaza 
productia de colagen si elastina

RADIOPORATIE SQUAR-TECH 

Stimuleaza, reactiveaza si 
remodeleaza silueta in scurt timp

ENDO RADIO MAG

Exfoliere delicate sau profunda 
cu actiune de oxigenare si 

rejuvenare faciala

MICRODERMOLIFT

Regenerare, conturare faciala, 
tonifiere si fermitate, cu efecte 

de lifting instant

ENDOFACE

Eximia HR77 Platinum Anniversary este un concept tehnologic care contine toate secretele pentru a 
obtine idealuri de frumusete, un sistem unic care ofera solutii diferite pentru fiecare tip de imperfectiune 

estetica a corpului. Revolutioneaza tehnicile de slabire profesionala non-invazive si incorporeaza 
terapii de ultima generatie in estetica faciala.

7 TEHNOLOGII REVOLUTIONARE IN ESTETICA FACIALA & CORPORALA



Exista tehnologii noi care atrag atentia 
lumii medicale si stiintifice. Un exemplu 
clar este Eximia HR77 Platinum 
Anniversary care ofera posibilitatea de 
a trata obezitatea si neregularitatile cu 
noua strategie tehnologica.

eximia
P L A T I N U M

HR77
ANNIVERSARY

1. EXFOLIERE FACIALA

3. TONIFIERE FACIALA

2. LIFTING FACIAL

STEP

STEP
BY

1. SLABIRE LOCALIZATA

2. REMODELARE CORPORALA

Microdermoabraziune

Radioporatie Square-Tech

Vacuum Endermologic
Endoradiomag

Laserporatie

SLABIRE SI REMODELARE CORPORALA

eximia
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Laserporatia multipolara cu vibratii este o 
alternativa unica si eficienta la l iposuctia 
chirurgicala, datorita unei tehnologii patentate de 
ultima generatie care ajuta la scaderea volumului 
tesutului adipos intr-un timp foarte scurt si fara 
efecte secundare. 

Vibratiile reprezinta ultima inovatie integrate in 
manipul, oferind o neurostimulare non-invaziva in 
timpul tratamentului, eficientizand procesul de 
lipoliza.

Un concept unic pentru slabirea in cm.

Ÿ reduce circumferinta zonei tratate cu 
pana la 5 cm/sedinta;

Ÿ distrugerea localizata a tesutului gras;
Ÿ rezultate garantate insa de la prima 

sedinta;
Ÿ tratamentul preferat al vedetelor.

BENEFICII

LASERPORATIE



eximia
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Tehnologie patentata ce combina 3 terapii 
revolutionare ce actioneaza simultan cu efect 
anticelulitic.
Ÿ Vacuum endermologic - elimina celulita in 

diferitele ei stadii, 
Ÿ Radiofrecventa bipolara - stimuleaza productia 

de colagen si elastina, reda elasticitatea pielii si 
trateaza vergeturile

Ÿ Magnetoterapia - activeaza circulatia sangvina, 
elimina toxinele, oxigeneaza tesutul

Actiunea combinata a acestor terapii asigura 
rezultate garantate in remodelarea corporala.

Ÿ Reduce celulita cu pana la 95%;
Ÿ Reface elasticitatea si tonusul pielii cu pana la 80%;
Ÿ Genereaza o intindere a pielii  - efectul “skin tightening”;
Ÿ Tratament personalizat datorita programelor presetate;
Ÿ Ameliorarea vergeturilor vechi cat si tratamentul vergeturilor 

de culoare rosiatica in stadiu incipient;
Ÿ Oxigenarea celulara ce permite activarea circulatiei la 

nivelul tegumentului.

BENEFICII

ENDO RADIO MAG

eximia
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Include electroporatia si radiofrecventa si este 
special creata pentru a stimula productia de 
colagen si elastina chiar si in zonele dificile. Ajuta la 
tratarea ridurilor, imbunatateste elasticitatea pielii 
si tonifiaza tesuturile.

Ÿ Exfoliere profunda a tegumentului;
Ÿ Regenerare celulara;
Ÿ Stimularea colagenului si a elastinei;
Ÿ Reconturare faciala;
Ÿ Oxigenarea si detoxifierea tesutului;
Ÿ Lifting facial;
Ÿ Rejuvenare.

BENEFICII

RADIOPORATIA SQUARE-TECH 

Realizeaza un peeling superficial sau profund, 
trateaza cicatricile postacneice, are efect antirid, de 
liftin si stimuleaza rejuvenarea si oxigenarea pielii.

MICRODERMOABRAZIUNE

Realizeaza un masaj vacumatic complex cu efect 
detoxifiant si oxigenant la nivel tisular, oferind si un 
efect de reconturare faciala.

VACUUM ENDODERMIC

SLABIRE SI REMODELARE CORPORALA

ESTETICA FACIALA LA UN ALT NIVEL



INAINTE
Pacienta - sex feminin

Varsta - 27 ani

DUPA
Rezultate dupa

10 sedinte de tratament

INAINTE
Pacienta - sex feminin

Varsta - 34 ani

DUPA
Rezultate dupa

12 sedinte de tratament

INAINTE
Pacienta - sex feminin

Varsta - 57 ani

DUPA
Rezultate dupa

14 sedinte de tratament

DOVEDITE CLINIC

REZULTATE OBTINUTE CU EXIMIA
HR77 PLATINUM ANNIVERSARY

INAINTE DUPA INAINTE DUPAINAINTE DUPA

INAINTE DUPA INAINTE DUPAINAINTE DUPA



Echipamentul EXIMIA are multiple 
beneficii si avantaje ce ajuta la obtinerea 
unor rezultate uimitoare in slabirea si 
remodelarea corporala si faciala.

Ÿ Cel mai cunoscut echipament de slabire si 
remodelare corporala atat in Romania cat si 
international.

Ÿ Echipament certificat medical.
Ÿ Tehnologii de ultima generatie in estetica 

faciala si corporala.
Ÿ Rezultate atestate international.
Ÿ 22 de tipuri de tratamente.
Ÿ Tratamente nedureroase, sigure si fara reactii 

adverse.
Ÿ Rezultate dovedite clinic.
Ÿ O alternativa unica si revolutionara a 

liposuctiei chirurgicale.
Ÿ Tehnologii inovatoare create de medici.
Ÿ Rezultate garantate de la prima sedinta, 

rapide si eficiente ce se mentin pe o perioada 
indelungata.

Ÿ 7 tehnologii performante inglobate intr-un 
singur aparat.

Ÿ Recuperare rapida a investitiei.
Ÿ Fara consumabile costisitoare.
Ÿ Echipament premiat la nivel national si 

international.
Ÿ Preferat de vedetele din Romania.
Ÿ Tratamente profitabile.
Ÿ Marketing: uniforme personalizate, materiale 

pentru social media si promovare.
Ÿ Pachet educatie: Beauty One Esthetic Expert 

– corporal.
Ÿ Training individual sustinut de echipa de 

traineri specializati.
Ÿ Utilizat in centre de infrumusetare de top, 

centre SPA si in cabinete medicale estetice.

AVANTAJE

eximia
P L A T I N U M

HR77
ANNIVERSARY



EXIMIA IN ROMANIA

Cel mai bun echipament de

SLĂBIRE
PROFESIONALĂ

BEST MEDICAL
EQUIPMENT EXIMIA

Echipamentul inovator a castigat de-a lungul timpului atat premii internationale cat si premii nationale 
precum: “THE BEST WEIGHT LOSS EQUIPMENT” in cadrul Congresului Anti-Aging din Romania 2017 si 
“BEST MED/BEST SPA EQUIPMENT” in cadrul galei Termalia Awards din 2019.

Eximia este un echipament apreciat si utilizat in saloanele din intreaga tara fiind nelipsita din centre de 
infrumusetare si centre SPA de prestigiu datorita rezultatelor uimitoare pe care le ofera in procesul de 
slabire si remodelare corporala.



Centre de înfrumusețare din România
care utilizeaza EXIMIA

Hamsa Sophis�cut Lumieux Aiko Atena beauty 

Ne�y Salon Pearl Beauty Elite Resort Allure Salon Epika

QFi� Radical Epil Oceans Beauty Contour Body Art Alemad Beauty

Aspect studio Doina Ilie Make-up Skin Care
by Alexandra Moios

Clinica Art Implant Este�c Lux

DOINA ILIE

NETTY
SALON

ALLURE
SALON

CONTOUR
BODY ART

ALEMAD
BEAUTY



EDUCAȚIE & PERFECȚIONARE
CONTINUĂ

Datorita rezultatelor obtinute cu echipamentul de slabire si remodelare EXIMIA HR77 Platinum 
Anniversary, Beauty One a decis sa dea startul unor workshop-uri ce pun accent pe utilizarea 
echipamentelor cosmetice si formarea continua a profesionistilor din domeniul beauty. Asadar, Eximia a 
devenit vedeta evenimentelor Beauty One Esthetic Expert – CORPORAL. Echipamentul reuseste sa 
impresioneze atat cosmeticienele care invata sa lucreze cu acesta cat si specialistii cu experienta vasta in 
tratamentele corporale de ultima generatie.

In anul 2017, Beauty One a pornit programul ESTHETIC 
EXPERT ce include si modulul de terapii corporale adresat 
exclusiv partenerilor sai si fiind gandit pentru a-i ajuta pe 
acestia sa isi dezvolte constant business-ul printr-o serie de 
seminarii si training-uri de specializare in domeniul esteticii 
profesionale si a tehnicilor de consultanta si vanzari pentru 
fidelizarea clientilor si maximizarea profitului. Programa 
cursurilor cuprinde atat module de teorie avansata sustinute 
de experti esteticieni cat si workshop-uri in cadrul carora 
participantii au sansa sa puan in practica teoria invatata si sa 
incerece proceduri noi si echipamente de ultima generatie.

In cadrul Beauty One Esthetic Expert nivelul 4 este prezenta 
dr. Manuela Ravescu – medic specialist chirurgie 
cardiovasculara si medic specialist dermato-venerologie. De 
asemenea, fondatoare a Scolii de cosmetica Beauty One si 
formator dermato-cosmetica. Dna. Dr. Manuela Ravescu 
prezinta cele mai noi tehnici in estetica profesionala. Mai 
mult, membra a Academy of Anti-Aging Medicine si membra 
a Societatii Romane de Dermatologie, Dna. Dr. Manuela 
Ravescu fascineaza cursantii cu informatii de ultima 
actualitate si ii indruma catre perfectiune. 



CLAUDIA AUGUSTIN
Pasionată de estetică profesională, Claudia Augustin este activă în acest domeniu de 
peste 15 ani. 

Claudia a studiat atât în România, cât și în străinătate, fiind absolventa unor cursuri 
medicale, a cursurilor de specializare în cosmetică facială și corporală care au avut loc 
în Spania, Franța, Italia și China. Susține cursuri, seminarii și workshop-uri de profil în 
București și în toată țara. 

A urmat cursuri de specializare în estetica modernă în Barcelona, Praga și a participat la 
o serie de evenimente de profil organizate la nivel mondial. 

Prin pregătirea continuă a reușit să acumuleze vaste cunoștințe atât în domeniul estetic 
cât și în cel medical. Pentru ea fiecare noutate în domeniul esteticii reprezintă o 
adevărată provocare și este mereu pregătită să impărtăsească cursanților săi cele mai 
noi și inovatoare proceduri. De asemenea este trainer și profesor în cadrul școlii 
Atelierele ILBAH.

CATALINA MOLDOVEANU
Cu o experiență de peste 10 ani în domeniul beauty, Cătălina a studiat cosmetica și 
terapiile faciale alături de doamna doctor Manuela Ravescu și a participat la 
numeroase traininguri și seminarii naționale și internaționale. 

Cătălina își împarte experiența între manager de salon și trainer de cosmetică facială și 
corporală. De asemenea este trainer și profesor în cadrul Școlii de Cosmetică Beauty 
One - Dr. Manuela Răvescu.

“Am făcut cunoștință cu domeniul esteticii acum 10 ani și a fost dragoste la prima 
vedere. Iubesc felul în care tenul capătă vitalitate după terapiile faciale combinate și 
sunt entuziasmată atunci când apare o nouă tehnologie menită să vină în ajutorul 
esteticienilor și a clienților. Îmi place când împărtășesc din experiența și cunoștințele 
mele, în cadrul cursurilor/seminariilor pe care le susțin în întreaga țară și mă bucur să 
contribui la prezentarea pe piață a noutăților și tehnologiilor de ultimă generație. Iubesc 
domeniul beauty și mă regăsesc în tot ceea ce fac!”.

ROXANA FEDER
Cu o experiență profesională de peste 10 ani în domeniul esteticii profesionale, Roxana 
Feder a reușit să se impună cu succes pe piața din România și să devină un nume de 
referință în domeniul esteticii profesionale. 

Absolventă a secției de Balneofiziokinetoterapie din cadrul Universității de Medicină și 
Farmacie Iuliu Hațieganu din Cluj-Napoca, Roxana face parte din echipa Beauty One de 
peste 10 ani. Portofoliul său include numeroase seminarii, stagii de practică și cursuri de 
specializare în cosmetica facială și corporală în Italia, Polonia, Franța, Bulgaria și China. 

Pasionată de domeniul estetico-medical, este mereu la curent cu ultimele noutăți tehnice 
și inovații și împărtășește în cadrul cursurilor și workshop-urilor pe care le susține din 
experiența și know how-ul ei. Este recunoscută pentru abilitățile sale didactice 
extraordinare cu care a reușit să își cucerească cursanții și clienții. Susține numeroase 
demonstrații și seminarii în toată țara, dar și cursuri de specializare în estetica facială și 
corporală ce au loc la Beauty One Training Center. De asemenea este trainer și profesor 
în cadrul Școlii de Cosmetică Beauty One - Dr. Manuela Răvescu.

TRAINERI BEAUTY ONE



Dr. Manuela Răvescu

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ:
Ÿ Prezent: Medic Specialist Dermato-Venerologie CMI Ravescu 

Manuela. 
Ÿ Noiembrie 2007-Prezent: Director General al firme SC Beauty 

Art SRL și fondatoarea Școlii de Cosmetică și Machiaj 
Profesional Beauty One. 

Ÿ Septembrie 2007-August 2016: Consultat Medical în cadrul 
firmei AUT&T Consultinb. 

Ÿ 2004-Decembrie 2006: Medic specialist chirurgie cardio-
vasculară, Centrul de Boli Cardiovasculare al Armateri. 

Ÿ Aprilie 1997-Aprilie 2004: Medic rezident chirurgie cardio-
vasculară, Centrul de Boli Cardiovasculare al Armatei. 

Ÿ 1995 – 1996: Medic generalist, Policlinică Marzescu Brașov. 
Ÿ 1993 – 1995: Medic generalist, SpitalulBejaniska Kosa Belgrad. 

Membră a American Academy of Anti-aging Medicine, dr. 
Manuela Ravescu pariticipa în mod frecvent la conferințe și 
congrese de specialitate atât în țară cât și în străinătate, pentur a 
fi la curent cu noutățile din domeniu și pentru a menține cursurile 
predate în cadrul Școlii de Cosmetică și Machiaj Profesional 
Beauty One la standarde internaționale.

Doamna doctor Manuela Ravescu este un medic care crede în frumusețea individuală și se străduiește să lase în 
urmă pacienți fericiți și mulțumiți. Din acest motiv consideră că nu doar pentru specializarea să, ci pentru toate 
specializările medicale trebuie să primeze binele pacienților. Deși entuziastă din fire, instinctele și rațiunea cu care 
este înzestrată au ajutat-o să nu dea greș.  
  
În calitate de fondatoare a unei școli de cosmetică, mărturisește că resimte o mare bucurie din a împărtăși și a dărui 
din munca sa, de când a terminat facultatea și până în prezent. Pentru că nu împărtășește doar cunoștințe și 
experiențe profesionale, ci și formarea sa ca om. Își apreciază colegii ordonați și cu gândire limpede, calități care 
reflectă din punctul sau de vedere o bună și profundă pregătire medicală.  

Sunt Dr. Manuela Ravescu, fondatorul școlii de cosmetică și machiaj profesional Beauty One. În urmă cu mulți 
ani, după ce am luat contact cu domeniul beauty, am hotărât să mă implic profesional și să activez în această 
fascinantă lume a înfrumusețării.

“Imi plac enorm de mult ambele specializări și, așa cum am lucrat cu convingere 
și dedicație în Spitalul Militar, în secția de Chirurgie Cardio-Vasculară, la fel 
lucrez acum dermatologia în cabinetul meu. Cea de-a două specializare a fost 
cea care mi-a permis să mă dezvolt în mediul privat și a adus cu sine provocările 
și oportunitățile unui domeniu nou, dermatologia cosmetică. 
  
În 2005, când mi-am început această activitate, era mult mai puțin cunoscută și 
nu avea nici pe departe atâta popularitate. În plus, a deține o clinică privată și a 
exercita profesia de medic, în același timp, te solicită din mai multe puncte de 
vedere, ceea ce pentru mine, care sunt o fire creativă, activă, curioasă, dornică 
de nou, este ideal. Aici, în fiecare an, pot transforma în realitate planuri noi, pe 
care le gândesc uneori timp îndelungat, alteori sub imperiul entuziasmului. 
Până acum, nici instinctele, nici rațiunea, nu m-au înșelat.” 



Vedetele din Romania recomanda
procedurile efectuate cu

Eximia HR77 Platinum Anniversary!
“Intotdeauna am fost genul de fata/femeie cu coapse mai voluminoase, nu filiforme. Dupa 
ani de diete si tot felul de activitati sportive lucrurile nu s-au schimbat foarte tare. Primul loc 
unde “pun” grasime e pe coapse. Si un pic pe burta. Nu va mai spun ca abdomenul meu e 
destul de afectat dupa cea de a doua nastere, chiar daca au trecut aproape 4 ani de atunci. 
Asa ca m-am hotarat sa le imbunatatesc pe amandoua, pentru ca am realizat ca nu pot 
face asta numai prin sport si dieta.

Am anumite depuneri cu care nu se poate lupta nimeni. Incearc insa acum Eximia Platinum 
Vibration. M-a convinsa echipa Dianei sa incerc mai multe alternative. Ce anume face 
Eximia in cateva cuvinte... E unica tehnologie care subtiaza, remodeleaza, trateaza celulita 
si reface aspectul pielii intr-un singur tratament. Va spun atat: dupa cea de a patra sedinta 
lucrurile se vad altfel. 

Observ multe imbunatatiri mai ales pe partea interna a coapsei. Ieri stateam cu un picior 
sub mine (pozitia clasica:)) si mi-am dat seama ca a disparut o parte din celulita care ma 
deranja. Azi am venit la sedinta cu o retentie clara de apa (eram pufoasa de-a dreptul) 
pentru ca am mancat mai sarat in Delta si dupa o ora de tratament sunt vizibil 
dezumflata/subtiata datorita efectului drenant al Eximiei. 

Asa ca... daca vi-l recomand? Cand aveti timp sa va faceti programare?!” 
Catalina Grama

Actrita

“ Stiți că eu sunt o persoană activă și că dintotdeauna mi-a plăcut să fiu în formă, mănânc 
cât mai sănătos, am vrut să am o alimentație echilibrată iar rezultate obținute de mine să 
se mențină pe termen lung.

De ceva timp m-am hotărât să combin stilul de viață sănătoscu tratamentele corporale si 
aparatură performantă, de ultimă generație. Tratamentul meu preferat este cel cu aparatul 
Eximia, pe care îl realizez de ceva timp la Chic Salon Izvor, iar rezultatele sunt vizibile după 1 
ședință! Deci acum poti slabi localizat rapid, poti scapa de celulita inestetica, poti avea o 
piele ferma cu un minim de efort, si mai ales, fara durere.

Cu acest aparat-minune se pot face atât tratamente corporale, cât și faciale, acesta 
dispunând de 22 de tratamente diferite! EximiaHR77 Platinum Anniversary se bazeaza pe 7 
tehnologii avansate printre care si laserporația multipolară cu vibrații ce înlocuiește cu 
succes liposucția chirurgicală și scade volumul țesutului adipos într-un timp foarte scurt și 
fără efecte secundare.! 

Mi se pare genial acest aparat mai ales ca rezultatele se vad de la prima sedinta, in 
centimetri, fara efecte secundare. Va recomand sa incercati si voi macar o sedinta cu 
Eximia, sigur o sa va incante la fel de tare ca si pe mine! Il gasiti la Chic Salon Izvor iar pe 
site-ul lor chicsalon.ro puteti vedea rezultatele obtinute in urma tratamentelor. “

Xonia
Artist



“Aramata mea de aliati pentru a 
reveni pe teren in cea mai buna 
forma include si tratamentele cu 
aparatul Eximia de la
@beautyoneromania, pe care il 
gasiti la @chicsalon_izvor.”

Am o veste buna si una mai putin buna. 
Incepe sa fie destul de aglomerat in 
saloane, la remodelare corporala. Toata 
lumea vrea sa fie slim, fara celulita si alte 
imperfectiuni. Vestea buna: un al doilea 
aparat Eximia este pe drum!

“Astazi am încercat noua procedură 
de slăbire și tonifiere Eximia! Pot 
spune doar că este SUUUUUPER!”

Mihaela Buzarnescu
Jucator profesionist de tenis

Simona Țăranu
Prezentatoare TV

Anamaria Dodan
Clienta

Anca Ciotă
Prezentatoare Kanal D

Oana Zamfir
Prezentatoare DIGI

Ioana Ginghină
Actriță

Maria Pașca
Blogger

Sensy
Influencer

Carmen Brumă
Tehnician nutriționist 

Adina Buzatu
Fashion Stylist 

Andreea Antonescu
Cântăreață



Cris�na Herea
Jurnalist

Emy Alupei
Cântăreață

Ana Maria Prodan
Impresar Spor�v

Alexia Talavu�s
Cântăreață

Marian Capet
Influencer & Salon Owner

Marisa Paloma
Influencer

Dana Savuică
Fotomodel & Prezentatoare TV

Nico
Cântăreață

Livia Graur
Prezentatoare Prima TV

Simona Pătruleasa
Prezentatoare Kanal D

Roxana Ciuhulescu
Prezentatoare TV

Raluca & Denisa (BAMBI)
Cântărețe



Aparitii MEDIA in Romania
Eximia HR77 Platinum Anniversary

Slabire Spectaculoasa cu
Eximia

Slabire rapida cu
Eximia

Reportaj Eximia
Prima TV

Tratament revolutionar de slabire
si remodelare corporala - EXIMIA HR 77

EXIMIA HR 77 la
Star Matinal

Slabesti 10 kg intr-o luna cu
EXIMIA HR 77!

Xonia isi mentine silueta cu
EXIMIA HR 77

EXIMIA - Ultraporatie cavitationala Slabire rapida si localizata cu
EXIMIA HR 77

Eximia HR77 reportaj
Antena 1 - Razvan si Dani

Eximia HR77 - Slabesti pana la
4 cm intr-o sedinta

Sensy - Slabire si remodelare curporala cu
Eximia HR77 Platinum Anniversary

Adina Buzatu
Mentinerea unei siluete de invidiat

ANca Ciota
Tratament de remodelare corporala

Catalina Grama (Jojo)
Remodelare corporala cu rezultate vizibile imediat



Adresa: Bd. Libertatii, Nr.22, Sector 5, Bucuresti
Telefon: 0729.005.777; 0726.244.453
Email: office@beautyone.ro | Web: www.BeautyOne.ro


