Staramy się, aby pierwsza wizyta klienta w gabinecie poprzedzona była bezpłatną
konsultacją, gdyż uważamy, że tylko prawidłowa diagnoza, zrozumienie problemu
i odpowiednio dobrane postępowanie są gwarantem zadowolenia klientów i naszego
sukcesu. Podczas tego spotkania, doświadczony i wyspecjalizowany personel ułoży
indywidualny program odnowy, który będzie odpowiadał Twoim potrzebom i oczekiwaniom.

Zabiegi na twarz
ZABIEGI PIELĘGNACYJNE
Zabiegi pielęgnacyjne składają się z peelingu enzymatycznego, ampułki
i maski dobranych indywidualnie do potrzeb skóry.
Czas (min)

Cena (PLN)

55

195,-

Zabieg nawilżający

– Zabieg nawilżający – zabieg na twarz, szyję i dekolt, którego rezultatem jest głębokie
nawilżenie i wygładzenie.

Zabieg regenerujący

55

195,-

115

260,-

– Przeciwstarzeniowy zabieg kolagenowy, wygładza i rewitalizuje.

Czyszczenie manualne twarzy / dekoltu /pleców

ZABIEGI SPECJALISTYCZNE
Selvert: Nowoczesna kosmetologia wykorzystująca najnowsze osiągnięcia
biologii, medycyny, chemii i farmakologii. To nowa idea pielęgnacji skóry:
borowinoterapia, terapia termalna i fitoterapia, czyli współczesny powrót do
natury w wydaniu szwajcarskich specjalistów.

Aqua
– Intensywny zabieg nawilżający

Czas (min)

Cena (PLN)

75

350,-

Nowoczesne nawilżanie suchej skóry. Zabieg oparty na noblowskim odkryciu aquaporyn
w błonach komórkowych. Poprawia obieg wody między komórkami, delikatnie złuszcza,
odnawia, uelastycznia i chroni skórę.
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Vitasperes - C
– Zabieg z witaminą C

Czas (min)

Cena (PLN)

75

390,-

Prawdziwa „bomba” witaminy C w różnych jej formach. Zawiera wyciąg z dzikiej róży,
olejek aromatyczny z pomarańczy i flawonoidy. Idealny dla mieszkanek miast narażonych
na zanieczyszczenia. Neutralizuje wolne rodniki i zwalcza foto-starzenie. Stymuluje odnowę
komórkową i wspomaga produkcję kolagenu.

Optimale
– Ekskluzywny zabieg przeciwstarzeniowy

75

430,-

Zabieg nasila procesy naprawy DNA komórek oraz zapobiega jego zmianom. Regeneruje
tkankę, przywraca energię życiową komórkom, redukuje głębokość zmarszczek. Poprawia
napięcie i elastyczność skóry. Wzmacnia, rozjaśnia, zmiękcza i nawilża.

Cellvitale
– Przeciwstarzeniowy zabieg regenerujący

85

530,-

Rewolucyjny zabieg dla skór dojrzałych opóźniający starzenie. Zawiera komórki macierzyste
jabłoni, które spowalniają proces starzenia się, przywracając młody wygląd i blask.
Redukuje i napina podbródek. Poprawia natlenienie i nawodnienie komórek skóry.
Wspomaga produkcję kolagenu, odmładza i ujędrnia.

L’ocean
– Zabieg przeciwzmarszczkowy

85

350,-

Remineralizujący zabieg oparty na talasoterapii i naturalnych wyciągach roślinnych.
Przywraca skórze równowagę oligoelementów, aminokwasów i witamin.

Selvert Termal - LINIA DERMATOLOGICZNA: Zabiegi komponowane indywidualnie w oparciu o wykonaną diagnostykę skóry. Podczas
jednego zabiegu jesteśmy w stanie zadziałać na kilka problemów równolegle
(trądzik różowaty, trądzik, przebarwienia, zanieczyszczenia, łojotok, łuszczyca).
Rodzaje zabiegów:
- zabieg regenerujący z białkiem ślimaka,
- zabieg do skóry naczyniowej oraz trądzikiem różowatym,
- zabieg z olejem z róży piżmowej,
- zabieg rozjaśniający,
- zabieg przeciwtrądzikowy.

75

370,-
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Saint-Malo: Francuska ekskluzywna, skuteczna i bezpieczna marka.
Łączy w sobie to, co we współczesnej kosmetyce najcenniejsze: naturalne
składniki, technologie, dbałość o dobre samopoczucie i komfort.
Czas (min)

Cena (PLN)

85

350,-

Zabieg antystarzeniowy Global

Unikalny sposób spowalniania procesu starzenia oparty na biologicznym wyciągu
z ostryg, któremu towarzyszy kompleks antystarzeniowy i kolagen morski. Głęboko odżywia,
zagęszcza i napina skórę.

Zabieg antystarzeniowy Global na okolice oczu

100, - 120,-

Zabieg głęboko nawilżający, napinający i wypełniający drobne zmarszczki.

Zabieg przeciwzmarszczkowy

85

320,-

Zabieg opóźnia procesy starzenia skóry i zapobiega powstawaniu zmarszczek. Nawadnia
i stymuluje regenerację i syntezę kolagenu, poprawia gęstość skóry.

Zabieg liftingujący

85

290,-

Przeciwstarzeniowy zabieg ujędrniająco – regenerujący dla skór poluźnionych, bez
napięcia. Poprawia kontur twarzy, odżywia, rewitalizuje i stymuluje regenerację tkanek.

Zabieg rozświetlający

85

250,-

Zabieg zalecany dla skór zmęczonych, pozbawionych blasku i świeżości. Reguluje
produkcję melaniny. Nawadnia i aktywizuje syntezę kolagenu i elastyny.

PEELINGI CHEMICZNE
Zabiegi oparte na kwasach owocowych. Uznawane dziś za dobrą, mało inwazyjną
metodę w walce z oznakami starzenia. Zalecane są również przy wielu problemach skórnych
tj. trądzik, łojotok, przebarwienia, suchość skóry, rozstępy.

Zabieg migdałowy
– kwas migdałowy

40

195,-

Jest to zabieg na bazie 40% kwasu migdałowego odmładzająco-regenerujący dla
każdego typu skóry. Ze względu na wyjątkowe właściwości złuszczające i doskonałą
tolerancję może być stosowany nawet w przypadku najbardziej wrażliwej cery.

Promienny blask
– Zabieg na oczy z użyciem kwasów

30

160,-

Zabieg rozświetlający, zmniejszający cienie pod oczami. W zabiegu wykorzystujemy
argininę, która stymuluje układ krążenia, zwiększa syntezę kolagenu i elastyny.
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Czas (min)

Cena (PLN)

30

250,-

Kwasy Mesoestetic
LACTIC PEEL 30%, 50%

Zabieg oparty na kwasie mlekowym. Wygładza drobne zmarszczki i bruzdy. Zabieg dodaje
skórze blasku poprzez stymulację mikrokrążenia, poprawia nawilżenie, rozświetla i napina
skórę.

MANDELIC PEEL 30%, 50%

30

250,-

Oparty na kwasie migdałowym. Rozświetla skórę , usuwa powierzchniowe przebarwienia,
wyrównuje powierzchnię skóry, rozjaśnia koloryt, poprawia owal twarzy, wygładza
zmarszczki powstałe w wyniku fotostarzenia.

MEESOPEEL- AZELAN

30

250,-

Zabieg oparty na kwasie salicylowym i kwasie azeleinowym. Polecany przede wszystkim
skórom mieszanym i tłustym, trądzikowym, z hiperpigmentacją, zapaleniem mieszków
włosowych i fotostarzeniem.

CRYSTAL FIBER MASK

30

160,-

Innowacyjna maska do stosowania po zabiegach mikrodermabrazji, mezoterapii i peelingach chemicznych, w celu nawilżenia, ukojenia i przyspieszenia regeneracji skóry (kw.
hialuronowy, kolagen, mocznik).

Kwasy Mediderma
SALIPEEL

195,-

Kwas salicylowy o właściwościach złuszczających i hamujących pracę gruczołów
łojowych. Ma bardzo silne właściwości przeciwzapalne i antybakteryjne.

PYRUVIC PEEL

250,-

Kwas pirogronowy o działaniu złuszczającym i poprawiającym nawilżenie skóry w jej
głębszych warstwach. Stosowany w leczeniu trądziku, melasmy i rozstępów.

AZELAC

250,-

Kwas azelainowy o bardzo delikatnym działaniu złuszczającym, regulującym pracę
gruczołów łojowych. Wykazuje silne właściwości antyzapalne. Szczególnie polecany przy
zapaleniu mieszków włosowych i trądziku różowatym.
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Czas (min)

NOMELAN CAFEICO

Cena (PLN)

350, - 450,-

Peeling o bardzo silnym działaniu depigmentującym, regenerującym i złuszczającym.
Jednym ze składników jest kwas kawowy posiadający silne właściwości antyoksydacyjne
i hamujące proces melanogenezy.

RETISES CT

350,-

Zabieg oparty na działaniu retinolu i witaminy C. Poprawia koloryt, silnie złuszcza, zmniejsza
głębokość zmarszczek, uelastycznia skórę.

DNA

350, - 450,-

Zabieg naprawia i zapobiega uszkodzeniom komórkowym indukowanym przez promieniowanie słoneczne. Pomaga zapobiec rozwojowi zmian skórnych, redukuje objawy starzenia.

ZABIEGI Z UŻYCIEM KWASÓW
Czas (min)

Cena (PLN)

55

350,-

Zabieg regeneracyjny
Przeznaczony dla skóry suchej, z objawami fotostarzenia wymagającej odbudowy płaszcza
wodno – lipidowego. Oparty na działaniu kwasu mlekowego, ampułki i maski z róży
muszkatałowej.

Zabieg rozświetlający
55

450,-

Przeznaczony dla skór przesuszonych, zszarzałych, przetłuszczających się z objawami
fotostarzenia. Oparty na działaniu kwasu mlekowego i masce z witaminą C.

Zabieg liftingujący
55

450,-

Przeznaczony dla skór dojrzałych, z utratą elastyczności i napięcia. Stymuluje syntezę
kolagenu i elastyny.

Zabieg szampański
60

380,-

Luksusowy zabieg, którego działanie jest jak lampka szampana dla skóry – skóra jest
rozjaśniona, głęboko nawilżona, napięta, ma promienny wygląd.
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ZABIEGI ZŁUSZCZAJĄCE APARATUROWE
Mikrodermabrazja
To zabieg mechanicznego złuszczenia naskórka, za pomocą mikro kryształków korundu.
Zabieg pozwala na znaczne spłycenie drobnych zmarszczek, usuwa zmiany potrądzikowe
i zanieczyszczenia.
Czas (min)

Cena (PLN)

Twarz (zabieg podstawowy)

60

190,-

Twarz + szyja

70

240,-

Twarz + szyja + dekolt

80

290,-

Plecy

70

360,-

Do każdego zabiegu dodatkowo kwas hialuronowy Skin –Jet lub peeling migdałowy - 80 zł

ZABIEGI APARATUROWE
INRACEUTICALS – Infuzja odmładzania
Nowa metoda australijskich zespołów naukowych z wykorzystaniem Czystego
Tlenu Hiperbarycznego, który za pomocą zjawiska infuzji (próżni), bezpośrednio
aplikowany jest w skórę, wraz z aktywnymi składnikami leczniczymi i pielęgnacyjnymi,
m.in. niskocząsteczkowy kwas hialuronowy.
Podając czysty tlen pod określonym ciśnieniem, z określonej odległości i pod
odpowiednim kątem, tworzymy na powierzchni skóry próżnię, która wywołuje
zasysanie przez nią rozpylonego wcześniej serum kosmetycznego.
Już po pierwszym zabiegu skóra przechodzi prawdziwą transformację. Efekty
to widoczny lifting, świeżość i blask, wypełnienie i poprawa konturów twarzy,
zwiększenie gęstości, jędrności napięcia skóry. Okolice oczu i ust stają się wyraźnie
wygładzone, a przebarwienia rozjaśnione.
Zabieg polecany także dla kobiet w ciąży.
Czas (min)
Cena (PLN)

Rejuvenate – zabieg odmładzajacy

75

500,-*

Zawiera m.in. kwas hialuronowy, witaminy A, C, E, zieloną herbatę, skwalen i aloes. Zwiększa
gęstość i objętość skóry, czyniąc ją grubszą i mocniejsza.

Atoxelen – zabieg przeciw zmarszczkom
mimicznym wokół oczu i ust

20

350,-

Stanowi alternatywę dla Botoxu, zmniejsza głębokość zmarszczek do 27%. Zawiera kwas
hialuronowy, atoxelene (hamuje skurcze mięśni), skwalen i pantenol.
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Opulence – zabieg rozjaśniający, na przebarwienia

Czas (min)

Cena (PLN)

75

500,-*

Hamuje produkcje melaniny, rozjaśnia, działa przeciwzapalnie, przeciwalergicznie,
uszczelnia naczynia krwionośne. Zawiera kwas hialuronowy, witaminy A,E, zieloną herbatę,
skwalen oraz botaniczny kompleks rozjaśniający.

Clarity – zabieg przeciwtrądzikowy, do skóry tłustej

75

450,-*

Złuszcza, redukuje wielkość porów, wygładza, normalizuje wydzielanie i przepływ sebum
z gruczołów łojowych. Zawiera m.in. selen, skwalen, kwas salicylowy i alfa liponowy.

Clarity Sensitive – zabieg przeciwtrądzikowy,
łagodzący stany zapalne

75

500,-*

Odpowiedni dla skóry wrażliwej, także z trądzikiem różowatym. Zabieg działa przeciwzapalnie i antybakteryjnie. Zawiera m.in. selen, skwalen, kwas salicylowy, wyciąg z korzenia
imbiru i rumianek.
*1 ampułka, np. twarz +szyja

Boostery
Booster Przeciwutleniacz

Czas (min)

Cena (PLN)

75

500,-

Przeznaczony dla skór młodych z pierwszymi oznakami starzenia, pozbawionych życia
i zestresowanych, z widocznymi naczyniami krwionośnymi. Wskazany dla skór z trądzikiem
różowatym, wrażliwych. Zabieg redukuje obrzęki i cienie pod oczami.

Booster Witamina A

75

500,-

Przeznaczony dla skór przekrwionych, podatnych na zanieczyszczenia, ze zmarszczkami
i liniami mimicznymi. Zabieg poprawia elastyczność skóry, łagodzi zmarszczki, odmładza,
redukuje podrażnienia i wyrównuje koloryt.

Booster Witamina C

75

500,-

Przeznaczony dla skór przedwcześnie starzejących się z rozszerzonymi naczyniami
krwionośnymi. Zabieg zwalcza działanie wolnych rodników, pobudza syntezę kolagenu.
Widocznie poprawia barwę i promienność skóry, rozjaśnia, zapewnia foto-ochronę. Skóra
staje się zdrowa i świetlista.

Booster Kolagen

75

500,-

Przeznaczony dla skór dojrzałych, które straciły napięcie, elastyczność, jędrność
i gęstość. Daje widoczny efekt liftingu i napięcia. Sprawia, że skóra wygląda
młodziej i jędrniej.
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THERMOLIFTING ZAFFIRO
Głowica Zaffiro, wykonana ze szlachetnego szkła szafirowego, emitując promieniowanie
podczerwone IR o specjalnie dobranej długości fali powoduje podgrzewanie i podrażnianie włókien kolagenowych. Skutkuje to ich gwałtownym skurczeniem się do pierwotnej
długości. W efekcie skóra zostaje zagęszczona i ściągnięta, zwiększa się jej napięcie
i elastyczność, zmarszczki zostają wygładzone, co widać już po paru chwilach od rozpoczęcia zabiegu.
Zaffiro stymuluje fibroblasty do wytwarzania zupełnie nowych włókien kolagenowych.
Zawartość kolagenu w skórze wzrasta nawet o około 30%, a efekt odmłodzenia pogłębia
się w ciągu kolejnych miesięcy po zabiegu. Zabieg rzeźbi owal twarzy, podnosi opadające
policzki, likwiduje bruzdy wargowo-nosowe.
Rezultaty widoczne są już po pierwszym zabiegu, bez interwencji chirurgicznej,
bez zastrzyków i bez uciążliwej rekonwalescencji.
Cena (PLN)

Thermolifting Twarzy

900,-

Thermolifting Twarzy i Podbródka

1000,-

Thermolifting Szyi

600,-

Thermolifting Twarzy i Szyi

1200,-

Thermolifting Dekoltu

800,-

Thermolifting Twarzy, Szyi i Dekoltu

1500,-

Zabieg polecany również na ciało

MEZOTERAPIA MIKROIGŁOWA

Czas (min)

Cena (PLN)

120

350, - 450,-

Zabieg pobudza i stymuluje naskórek, jego przepuszczalność zwiększa się wielokrotnie,
dzięki czemu wysoko skoncentrowane składniki o odpowiedniej wielkości cząsteczki
wnikają w niego głębiej i w wyższym stężeniu. Mechaniczna stymulacja w trzech różnych
częstotliwościach pobudza receptory skóry, stymuluje lepsze krążenie oraz wymusza
procesy regeneracyjne.
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ICOONE
Nieinwazyjna metoda polecana w szczególności dla osób pragnących nadać swojej
twarzy młody i zdrowy wygląd bez interwencji chirurga. W zależności od potrzeb skóry
zabiegi mogą działać drenująco, odmładzająco bądź liftingująco. System głowic umożliwia
precyzyjny masaż twarzy, szyi i dekoltu. Dzięki wymiennym końcówkom bez problemu
można opracować delikatne i wrażliwe okolice oczu oraz ust.
Efekty po zabiegu:
•
•
•
•

Redukcja zmarszczek,
Efekt liftingu,
Odmłodzenie okolic dekoltu, szyi i twarzy,
Poprawa konturu ust i oczu
Czas (min)

Cena (PLN)

1 ZABIEG

20

200,-

1 ZABIEG

40

350,-

Przy zakupie serii zabiegów – RABAT

DODATKI DO ZABIEGÓW PIELĘGNACYJNYCH
Cena (PLN)*

Algi

50,-

Ampułka

60.-

Maska kremowa

30,-

Maska kremowa pod oczy

30,-

Masaż kosmetyczny

50,-

Mikrodermabrazja

100, - 140,-

Doczyszczanie

50,-

Peeling migdałowy

80,-

Peeling kawitacyjny

50,-

Jest to peeling wykonywany ultradźwiękami o niskiej częstotliwości. Stosuje się go w celu
złuszczenia martwego naskórka i zwiększenia przenikalności substancji aktywnych.
* Ceny tylko w połączeniu z innymi zabiegami
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LASEROWE USUWANIE OWŁOSIENIA
Wykonywane najnowszej generacji laserem diodowym Lightsheer. Najskuteczniejszy
i najmocniejszy na świecie laser o mocy ponad 100J.
Energia świetlna zmienia się w energię cieplną, przenikając do mieszka włosowego,
w którym jest pochłaniana przez barwnik skóry melaninę. W wyniku absorbcji promieniowania dochodzi do reakcji fotochemicznej, doprowadzając do zniszczenia włosa, nie
naruszając skóry.

Cena (PLN)

Łydki

450,-

Uda

450, - 550,-

Cale nogi

990,-

Bikini

290,-

Głębokie bikini

390,-

Pachy

290,-

Ręce

450,-

Przedramiona

390,-

Wąsik

150,-

Broda

150,-

Baki

150,-

Tors

350, - 450,-

Plecy

490,-

Brzuch

150, - 250,-

Kark

290,-

Możliwość samodzielnego znieczulenia Emlą (maść znieczulająca) w salonie. Cena: od 20,-

DROBNE ZABIEGI KOSMETYCZNE
DROBNE ZABIEGI KOSMETYCZNE
Czas (min)

Cena (PLN)

Henna brwi

20

50,-

Henna brwi + regulacja

30

50,-

Henna rzęs

20

50,-

Henna brwi + rzęsy + regulacja

30

70,-

Regulacja brwi

10

30, - 50,-

Regulacja brwi woskiem

20

50,-
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Wosk
Czas (min)

Cena (PLN)

Łydki

20

60, - 80,-

Uda

20

80, - 100,-

Całe nogi

40-60

120, - 140,-

Bikini

20-30

60, - 90,-

Bikini brazylijskie (głębokie)

30-40

90,-

Ręce

20

70,-

Przedramiona

20

50,-

Pachy

20

40,-

Wąsik

10

40,-

Broda

10

40,-

Tors

20-30

80, - 120,-

Plecy

30-40

80, - 120,-

Wosk LYCON
Australijskie, ekskluzywne woski, cieszące się niezrównanym uznaniem na całym świecie.
Komponowane z najwyższej jakości żywic naturalnych, wosku pszczelego i olejków aromaterapeutycznych, pobudzając zmysły, zapewniają doskonałe rezultaty usuwając uporczywe
włoski nawet o długości 1mm. Jednocześnie, dzięki swojej niskiej temperaturze topienia,
elastyczności i delikatności, nie ciągną skóry, zapewniając jej odżywienie i pielęgnacje,
powodują, że depilacja staje się prawie bezbolesna. Dostępne w wielu ciekawych kolorach
i zapachach.
Cena (PLN)

Bikini

120, - 160,-

Bikini brazylijskie (głębokie)

160, - 200,-

Pachy

70,-

Twarz

100, - 120,-

Górna warga

40,-

Nos

40,-
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Depilacja pastą cukrową
Skład pasty cukrowej oparty jest na starożytnych przepisach, zawiera: cukier i wodę, bez
substancji chemicznych. Nadaje się do każdego rodzaju skóry i owłosienia. Pasta nie jest
gorąca, nie narusza naskórka, nie łamie włosków, co zmniejsza ryzyko ich wrastania.
Czas (min)

Cena (PLN)

Wąsik

15

40,-

Twarz

15

80, - 150,-

Pachy

15

70,-

Bikini

30

120, - 180,-

Bikini brazylijskie (głębokie)

30

180, - 200,-

Łydki

30

180,-

Uda

30

180,-

Całe nogi

60

280,-

Ręce

30

150, - 180,-

Plecy

30

200, - 250,-

30

50,-

Świecowanie uszu

Zabieg polega na ogrzaniu ucha specjalną świecą. Udrażnia kanał słuchowy.
Usuwa osady, zanieczyszczenia, zalegającą woskowinę. Niweluje szumy w uszach.

Makijaż
– dzienny
– wieczorowy
– ślubny, sylwestrowy

Czas (min)

Cena (PLN)

40-60

150,-

90

200,-

90–120

300,-

PRZEDŁUŻANIE I ZAGĘSZCZANIE RZĘS
To metoda przedłużania, pogrubiania i stylizacji rzęs. Aplikacja opiera się na precyzyjnym
doklejaniu każdej nowej rzęsy do rzęsy naturalnej na całej jej długości (metoda jeden do
jednego). Metoda pozwala na wydłużenie i pogrubienie rzęs nawet do pięćdziesięciu
procent. Ogromną jej zaletą jest to, że pozwala zapomnieć o istnieniu maskary.
Czas (min)

Cena (PLN)

Założenie

120

350,-

Uzupełnienie

60

230,-
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MAKIJAŻ PERMANENTNY
Naturalna uroda poprzez pigmentację kosmetyczno-medyczną. Zabieg wykonywany
metodą SWISS COLOR, wywodzącą się ze Szwajcarii, która zapewnia nowe możliwości pigmentacji. Metoda ta charakteryzuje się aplikowaniem koloru warstwa na warstwę.
Barwnik osadzany jest łagodnie i w ten sposób pięknie układa się w skórze oraz długo
w niej pozostaje. Do zabiegu używane są hipoalergiczne, bezpieczne mikropigmenty, które
spełniają najwyższe wymagania.
Czas zabiegu: od 40 do 120min

Cena (PLN)

Kontur ust z plastycznym cieniowaniem

1100,-

Brwi metodą rysowania delikatnych włosków

1000,-

Brwi z wypełnieniem kompaktowym

800,-

Górna kreska na oczach z efektem zagęszczenia rzęs

600,-

Dolna kreska na oczach

350,-

Komplet dolna i górna kreska na oczach

900,-

REFLEKSOTERAPIA
Unikalna terapia, która łączy działanie terapeutyczne z kosmetycznym. Wprowadza
w stan równowagi wewnętrznej oraz głębokiego relaksu. Uwalnia od negatywnych emocji.
Pobudza przemiany metaboliczne, sprzyja oczyszczaniu organizmu. Poprawia jędrność
i napięcie skóry. Zapobiega powstawaniu zmarszczek i likwiduje już istniejące.

Refleksologia twarzy

Czas (min)

Cena (PLN)

40

155,-

Metoda stymulacji receptorów, która uruchamia i podtrzymuje samoregulację oraz samoleczenie organizmu. Wzmacnia i uaktywnia układ odpornościowy, hormonalny, nerwowy,
krwionośny oraz limfatyczny. Wspomaga odchudzanie i oczyszczanie z toksyn. Reguluje
pracę układu nerwowego, uspokaja i relaksuje. Zabieg szczególnie polecany w rehabilitacji
po udarach mózgu, przy menopauzie, czasowej bezpłodności, migrenach, ADHD, otyłości,
chorobach przewlekłych i wielu innych. Korzystnie wpływa na stan zdrowia oraz samopoczucie kobiet w ciąży.

Japoński cosmolifting

60

185,-

Połączenie japońskiego masażu głęboko aktywizującego mięśnie twarzy ze stymulacją
punktów akupunkturowych. Jest to metoda naturalnego przywracania piękna. Zabieg
wyraźnie wygładza istniejące już zmarszczki, zapobiega powstawaniu nowych oraz utracie
kolagenu. Zmniejsza opuchlizny, zasinienie okolic oczu, wzmacnia mięśnie i poprawia owal
twarzy. Dodaje skórze świetlistości i świeżości. Już jeden zabieg nadaje twarzy wypoczęty
i promienny wygląd. Efekty masażu wspomagają kule solne oraz ekologiczne olejki: różany
i arganowy, pobudzające proces tworzenia i regeneracji komórek. Kule z niebieskiej soli
z Andów, działają antybakteryjnie, ujędrniająco i tonizująco.Japoński Cosmolifting nie tylko
wyraźnie poprawia wygląd, ale także leczy. Szczególnie polecany jest osobom narażonym
na długotrwały i intensywny stres, cierpiącym na migreny, trądzik, napięcia psychiczne
(depresję) oraz choroby neurologiczne.
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Zabiegi na ciało
MASAŻE MANUALNE
Masaż znany jest od starożytności jako zabieg zdrowotny. Historia tego sposobu
regeneracji sił, zdrowia, upiększania ciała i poprawiania wyglądu skóry, liczy tysiące lat.
Przeprowadzony fachowo daje spektakularne efekty estetyczne, likwiduje zbędne napięcia,
sprawia, że skóra jest lepiej odżywiona, wpływa też pozytywnie na naszą psychikę.
Czas (min)

Cena (PLN)*

Masaż klasyczny/relaksacyjny
Masaż dla mężczyzny relaksacyjny/klasyczny

55-85
55-85

170, - 220,180, - 230,-

Masaż redukujący
Masaż wyszczuplająco-antycellulitowy
(przy użyciu bańki chińskiej)
Drenaż limfatyczny/ hemolimfodrenaż

40-70

150, - 200,-

40-70
55

150, - 200,od 170,-

Masaż łącznotkankowy/ izometryczny(sportowy)

55

od 180,-

Masaż pleców

30

100,-

Masaż DMA

55

210,-

Masaż polega na wstępnym rozluźnieniu ciała, zwłaszcza partii, gdzie będzie wykonywany
zabieg, w odpowiednim ułożeniu pacjenta a następnie na masażu i pracy z tkankami
miękkimi za pomocą głębokich, miękkich, bezbolesnych technik. Masaż wykonywany
jest przy użyciu peelingu.
* Ceny masażu uzależnione są od rodzaju stosowanego produktu i czasu zabiegu.

SPECJALISTYCZNE MASAŻE RELAKSACYJNE
Masaż ciepłymi kamieniami „ Hot Stone Therapy”:
Masaż przy użyciu rozgrzanych kamieni bazaltowych. Zabieg relaksuje i odpręża ciało.
Kamienie umieszcza się w głównych punktach energetycznych ciała (czakrach),
a pozostałymi kamieniami wykonuje się masaż.
Czas (min)

Cena (PLN)

Masaż całego ciała

85

260,-

Masaż pleców

40

150,-
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Masaż Czekoladowy

Czas (min)

Cena (PLN)

70

200,-

Masaż czekoladowy przy użyciu prawdziwej czekolady z dodatkiem oleju migdałowego,
to doskonała uczta dla ciała i ducha. Czekolada zawiera polifenole i taninę. Pobudza
wydzielanie endorfin, dzięki czemu działa antydepresyjnie. Skóra po zabiegu jest aksamitnie
gładka, odżywiona i nawilżona.

Masaż Miodowy

70

190,-

Kuracja miodowa poprawia samopoczucie, podnosi kondycję i odporność skóry. Miód
zmniejsza niekorzystne działanie na skórę nikotyny, kawy, dodatkowo odtruwa organizm,
działa przeciwbakteryjnie oraz pomaga w alergiach. Świetnie sprawdza się także w przypadku
bezsenności, depresji, przynosi ulgę zmęczonemu ciału, koi duszę, przywraca wspaniałe
samopoczucie. Masaż relaksujący ciepłym miodem oczyszcza skórę peelingując ją, dzięki
czemu staje się jedwabista, odżywiona, a zapach unoszący się nad ciałem poprawia nastrój.

Masaż Świecą

55

190,-

Relaksujący masaż aromatyczną świecą, która składa się m.in. z masła Shea, olejków
jojoba i sojowego, wzbogacona jest również o wosk pszczeli. Ciepło olejku gwarantuje
niepowtarzalne doznania i głęboki relaks, a skóra staje się nawilżona i jedwabiście gładka.

Masaż Lomi-Lomi

85-120

290, - 350,-

Jest to technika masażu wywodząca się ze starej, hawajskiej tradycji. Masaż wykonuje się
przedramionami w tanecznych ruchach, co daje poczucie wyjątkowej harmonii i piękna.
Przynosi efekt odprężenia poprzez bezbolesne usunięcie napięć.

Masaż Hawajski

55

190,-

Masaż oparty na elementach hawajskiego systemu uzdrawiania. Masażysta używa miękkiej
części przedramienia. Prawdziwa uczta dla ciała.

Masaż Tranquillity

55

200,-

Relaksacyjny i odprężający masaż całego ciała. Niepowtarzalna kompozycja olejków
eterycznych zabierze Cię w podróż pełną niezapomnianych doznań. Korzystając z cudownych właściwości olejków i substancji aktywnych gwarantują aksamitną i jedwabistą skórę
po masażu.

Indyjski Masaż Głowy

40

130,-

Masaż szyi, barków, głowy i twarzy. Pomocny w leczeniu migrenowych bólów głowy.
Przynosi ulgę i rozluźnienie.

Masaż Dla Dwojga

55

390,-

Romantyczny masaż dla Niej i dla Niego w intymnej atmosferze przy nastrojowej muzyce.
Relaksacyjny masaż dla Niej i dla jej Przyjaciółki, w jednym gabinecie z kieliszkiem wina.
Dwie profesjonalne masażystki, wspaniała dawka relaksu, która jeszcze bardziej pozwoli
cieszyć się Wam swoim towarzystwem.
Możliwość skomponowania specjalnych pakietów, dobranych indywidulanie.
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AROMATERAPIA

Czas (min)

Cena (PLN)

55

180,-

To metoda medycyny naturalnej pomagająca usunąć wiele dolegliwości przy użyciu
naturalnych olejków eterycznych, które niosą ukojenie dla ciała i zmysłów.
Masaż aromaterapeutyczny – to masaż ogólny całego ciała przy użyciu olejku eterycznego
(dobranego indywidualnie do potrzeb) i oleju roślinnego.

Refleksologia Stóp

55

135,-

Refleksologia to skuteczna i bezpieczna metoda terapii. Polega na uciskaniu odpowiednich
punktów znajdujących się na stopach, zwanych refleksami. Stopa jest odzwierciedleniem
ogólnej kondycji organizmu (i przebiegu ewentualnych zmian chorobowych).
Uciskanie tych miejsce stymuluje krążenie i układ nerwowy, co wspomaga proces
samoleczenia i przywraca naturalną równowagę biologiczną całego ciała. Może być
stosowana w każdym wieku – zarówno u ludzi starszych, cierpiących na bóle reumatyczne
lub artretyzm, jak i u osób młodych, którzy zmagają się z depresją i stresem.

PEELINGI
Peeling to zabieg, który potrafi zdziałać cuda. Daje natychmiastowy efekt oczyszczenia,
wygładzenia skóry i odżywienia. Zwiększa skuteczność innych zabiegów. Szczególnie
polecany przed takimi zabiegami, jak maska i masaż.
Czas (min)

Cena (PLN)

Peeling solny (bazowy, drenujący,
detoksykujący, RAM, z masłem Shea)

30

100, - 130,-

Peeling cukrowy (bazowy, aromaterapeutyczny
np. lawendowy, grapefruitowy)

30

100, - 140,-

Peeling kremowy z mikrokapsułkami, pojędrniający YAM

30

130,-

Peeling kawowo-czekoladowy

30

140,-

Peeling kwasowy, enzymatyczny

40

150,-

Czas (min)

Cena (PLN)

Maska drenująca

30

190

Maska algowa wyszczuplająco-detoksykująca

30

180

Maska nawilżająco-regenerująca

30

180

Maski aromaterapeutyczne
(czekoladowa, kawowa, miodowa)

30

160

MASKI NA CIAŁO
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ZABIEG MUŚNIĘTA SŁOŃCEM
Profesjonalny zabieg samoopalający, nadający skórze natychmiastowy blask i efekt letniej
opalenizny. Zabieg wykonany z użyciem samoopalacza, przeznaczony dla osób które chcą
uzyskać równomierną złotą opaleniznę bez szkodliwych efektów słońca. Preparat nadaje
skórze piękny odcień opalenizny. Zabieg jest całkowicie bezpieczny, również dla kobiet
w ciąży.
Czas (min)

Cena (PLN)

Peeling, nałożenie mgiełki odżywczej i samoopalacza

75

200,-

Peeling, nałożenie mgiełki odżywczej
i samoopalacza na twarz i ciało

90

230,-

Nałożenie mgiełki odżywczej i samoopalacza

30

150,-

Nałożenie samoopalacza na twarz

15

40,-

ZABIEGI OCEAN WOLNEGO CZASU
Zabieg „Miodowe ukojenie“

Czas (min)

Cena (PLN)

145

360,-

Wykonywany na bazie naturalnego miodu pszczelego. Jest on naturalnym kosmetykiem
o dużej zawartości substancji odżywczych, minerałów i cennych witamin. Ma działanie
łagodzące i wzmacniające naczynka. Dodatkowo silnie regeneruje skórę i pobudza ciało
do szybszej eliminacji toksyn. Po zabiegu skóra staje się widocznie wzmocniona i rozświetlona. Przynosi rozkosz dla ciała i zmysłów.
– miodowy peeling ciała,
– maska miodowa w kocu soft-pack (w trakcie zabiegu – masaż twarzy),
– relaksujący masaż ciała przy użyciu ciepłego oleju miodowego z dodatkiem
prawdziwego miodu.

Zabieg „Kawowe Przebudzenie”

145

390,-

Pobudzający zabieg wykonywany produktami bogatymi w kofeinę i unikalny kompleks
z alg, energetyzujący komórki skóry. Kawa ma właściwości antycellulitowe i wyszczuplające.
Jest naturalnym antyoksydantem, wspomaga usuwanie toksyn z organizmu i przyśpiesza
przemianę materii. Po terapii kawowej skóra jest lepiej ukrwiona i dotleniona, dzięki czemu
staje się bardziej jędrna, gładka i odmłodzona.
- kawowy peeling ciała,
- ujędrniająco-wyszczuplająca maska kawowa w kocu soft-pack
(w trakcie zabiegu – masaż twarzy),
- modelująco - rozgrzewający masaż ciała z użyciem kremu kawowego.
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Zabieg „Czekoladowa rozkosz”

Czas (min)

Cena (PLN)

145

390,-

Zabieg czekoladowy, przy użyciu prawdziwej czekolady z dodatkiem oleju migdałowego,
to prawdziwa uczta dla ciała i ducha. Czekolada zawiera naturalne antyoksydanty, polifenole
i taninę. Pobudza wydzielanie endorfin, dzięki czemu działa antydepresyjnie. Skóra
po zabiegu jest gładka i aksamitnie nawilżona.
- czekoladowy peeling ciała,
- maska czekoladowa w kocu soft-pack (w trakcie zabiegu masaż twarzy),
- relaksacyjny masaż ciała przy użyciu prawdziwej czekolady.

Zabieg „Świat zmysłów”

115

320,-

To głęboko regenerujący i odżywczy program pielęgnacyjny oparty na naturalnych olejkach
eterycznych. Doskonale zadba o Twoje ciało, wygładzi, rozświetli i zregeneruje skórę.
Indywidulanie dobrany zapach pozwoli Ci się zrelaksować, ukoi Twoje zmysły, przeniesie
do „Krainy wypoczynku”.
- indywidualnie dobrany peeling aromaterapeutyczny (oczyszcza skórę z martwego
naskórka, skóra staje się wygładzona i odświeżona),
- masaż ciała aromaterapeutyczny, relaksująco - tonizujący o indywidualnie dobranym
zapachu.

DZIEŃ ODNOWY I RELAKSU W SPA
To wyjątkowy sposób spędzenia wolnego czasu. W pędzie codziennych obowiązków
czasami zapominamy jak ważny jest dla nas wypoczynek i nasze samopoczucie.
Dzień w Spa to kompleksowy program i doskonałe połączenie pielęgnacji twarzy, ciała,
pełnego relaksu i luksusu. Te kilka godzin spędzonych w naszej klinice urody, w spokojnej
atmosferze i w rękach specjalistów, będzie dla Ciebie ogromną przyjemnością.

1 zabieg

Czas (min)

Cena (PLN)

ok. 6h

750,-

Pobyt obejmuje:
- indywidualnie dobrany peeling ciała (cukrowy lub solny),
- maskę na ciało dobraną indywidualnie, wykonywaną w kocu soft-pack (w trakcie zabiegu
masaż twarzy),
- masaż ciała (do wyboru: relaksacyjny lub modelujący),
- manicure, pedicure,
- zabieg pielęgnacyjny na twarz ( dobierany indywidualnie do rodzaju skóry),
- stylizację włosów ( mycie i modelownie).
W trakcie zabiegów podawany jest lunch, kawa, herbata lub lampka wina.
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PAKIET PRZYJACIÓŁKA „AROMA SPA”
Zaproś swoją przyjaciółkę, koleżankę lub mamę na wspólne chwile w SPA. Znajdźcie czas
dla siebie, zrelaksujcie się i zadbajcie o swoje ciało i duszę. Każda przyjaciółka czeka na
takie zaproszenie. To będzie prawdziwy relaks w najlepszym towarzystwie.

cena za dwie osoby

Czas (min)

Cena (PLN)

ok. 3,5 h

960,-

Pobyt obejmuje:
- peeling aromaterapeutyczny,
- masaż aromaterapeutyczny,
- manicure AROMA SPA,
- rytuał na włosy AROMA SPA.

PIĘKNA W CIĄŻY I PO CIĄŻY
W okresie ciąży kobiety potrzebują szczególnej pielęgnacji i troski. Znacznie silniej
odczuwają zmęczenie, przeszkadzają im obolałe, opuchnięte stopy i ból w plecach.
Następuje szybki przyrost masy ciała, pojawiają się rozstępy i pękają naczynka. Dlatego
należy pamiętać, że najważniejsza jest profilaktyka! Specjaliści z naszego salonu zadbają,
abyś pięknie wyglądała w tym ważnym dla Ciebie czasie i abyś jak najszybciej wróciła do
formy po porodzie. Dobierzemy odpowiednie dla Ciebie zabiegi i zaproponujemy kurację
domową. Nasz zespół pomógł wrócić do formy uczestniczkom programu Sexy Mama oraz
zaopiekował się w tym szczególnym okresie takimi gwiazdami jak Dorota Gardias oraz
Katarzyna Cichopek.
Mamy dla Ciebie specjalnie przygotowane zabiegi:
- peelingi ciała,
- maski na ciało i biust,
- masaże relaksacyjne, lecznicze i pielęgnacyjne, YAM, Tranquility,
- refleksologię stóp,
- zabieg na ciało „Muśnięta słońcem”,
- dużą gamę zabiegów pielęgnacyjnych na twarz,
- zabiegi z użyciem kwasów na ciało i twarz,
- manicure i pedicure w wysokiej jakości warunkach,
- Zaffiro,
- pełną obsługę fryzjerską.
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Czas (min)

Cena (PLN)

195

490,-

Program Pielęgnacyjny
1 zabieg

W skład programu wchodzi:
- Zabieg Yam RVB (odżywczy peeling ciała, maska na ciało zielona glinka o działaniu
równoważącym, masaż całego ciała na bazie oleju arganowego),
- pielęgnacyjny zabieg na twarz (odpowiedni do rodzaju skóry).

Program Upiększający
1 zabieg

270

625,-

W skład programu wchodzi:
- zabieg na ciało „Muśnięta słońcem”
- manicure i pedicure,
- zabieg upiększający na twarz,
- makijaż dzienny,
- mycie i modelowanie włosów.

MĘSKA ODNOWA W SPA
Dbanie o wygląd przestaje być domeną wyłącznie kobiet. Ciało mężczyzny, tak jak kobiety,
wymaga również odpowiedniej pielęgnacji. Wizyta w SPA sprawi, że poczujesz się lepiej,
doda Ci zastrzyku energii, pozwoli oderwać się od codziennych trosk i nawału pracy. Układ
ciekawych i przyjemnych zabiegów, intensywnie zregeneruje Twoją skórę, da uczucie
odprężenia i relaksu.
Czas (min)

Program „Zastrzyk witalności“ (z zabiegiem kosmetycznym) 195

Cena (PLN)

490,-

- cukrowy peeling ciała,
- maska na ciało w kocu soft-pack (w trakcie zabiegu masaż twarzy),
- relaksacyjny masaż całego ciała,
- zabieg pielęgnacyjny na twarz (dobierany indywidualnie do rodzaju skóry).

Program „Chwila oddechu“ (z manicurem Spa Lux)

180

460,-

115

320,-

- aromaterapeutyczny peeling ciała,
- okład na całe ciało (w trakcie zabiegu masaż twarzy),
- masaż Hawajski całego ciała,
- manicure Spa Lux

Program „W trosce o plecy”

- solny peeling ciała,
- rozluźniający i rozgrzewający masaż pleców gorącymi kamieniami,
- masaż klasyczny ciała
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ZABIEGI MODELUJĄCE SYLWETKE
To linia zabiegów ekspresowych o działaniu drenującym, lipolitycznym, liftingującym oraz
rzeźbiącym w krótkim czasie.

Banadaże Termo – Aktywne

Czas (min)

Cena (PLN)

90

370,-

Zabieg antycellulitowy. Usprawnia mikrokrążenie i drenaż płynów (kofeina, silanol, karnityna).
Redukuje adipocyty (komórki tłuszczowe) i gromadzenie się w nich tłuszczu.
W skład zabiegu wchodzi:
- kwasowy peeling ciała – wygładza skórę, pozostawiając ją atłasową, stymuluje odnowę
komórkową,
- maska multiaktywna – przywraca optymalne pH skóry, nawilżając powierzchowne warstwy
skóry,
- serum na punkty krytyczne,
- bandaż termo - aktywny – owija ciało 14 - metrowym ‘objęciem’, poprawiając mikrokrążenie,
- antycellulitowy masaż łącznotkankowy

Program Body Slimming
Zabieg Cellulit Detox

60-90

220, - 360,-

Silna terapia odtruwająca i oczyszczająca układ limfatyczny. Skoncentrowana dawka
materii mineralnej zapewnia intensywne działanie drenujące oraz pobudzające przemianę
materii i energii w organizmie. Zabieg detoksykujący stosowany jako pierwsza faza kuracji
oczyszczających i programów odchudzających. Usprawnia przepływ krwi i limfy potęgując
efekty diet oraz aktywności fizycznych.

Zabieg Remodeller

60-90

220, - 360,-

Rewelacyjne i natychmiastowe działanie antycellulitowe, dzięki ekstraktowi z czarnego
pieprzu oraz substancjom drenującym i aktywującym spalanie tłuszczów. Zabieg zapewnia
intensywne doznania podczas działania maski, wywołując miejscowy efekt przekrwienny.
Doskonale rozprawi się z cellulitem nawet w postaci bardziej zaawansowanej. Zalecany
podczas programów antycellulitowych oraz jako samodzielny zabieg redukujący tkankę
tłuszczową.
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ZABIEGI NA BIUST

Masaż stymulujący na ampułkę aktywną*

Czas (min)

Cena (PLN)

30

100,-

Zabieg ujędrniający i wzmacniający mięśnie piersiowe. Wykonywany ręcznie. Masowane są
mięśnie okalające gruczoł piersiowy.

Push-up*

40

180,-

Silnie regeneruje, ujędrnia i napina biust i dekolt.
W skład zabiegu wchodzi:
- peeling kwasowy,
- serum napinające,
- maska reaktywna,
- krem podnoszący biust
* Masaż stymulujący z zabiegiem Push up w cenie 230 zł

Zaffiro na biust
Cena pojedynczego zabiegu

1200,-

W serii 4 zabiegów

999,-

Zabieg błyskawicznie, bezboleśnie i skutecznie ujędrnia skórę piersi i dekoltu. Skóra
zagęszcza się, zwiększa się jej napięcie i elastyczność. Efekty widoczne są po pierwszym
zabiegu.

Kwasy na biust (np. mlekowy, Retises, nomelan cofeico)
Kwas dobierany jest indywidualnie do potrzeb skóry. Zabieg ma za zadanie min. zmniejszyć
głębokość zmarszczek, uelastycznić skórę, poprawić stymulację mikrokrążenia jak również
poprawić koloryt skóry.

ZABIEGI HOLISTIC BEAUTY THAY
RVB stworzył linię zabiegów bazujących na zasadach medycyny tybetańskiej. Ich celem
jest przywrócenie ciału doskonałej równowagi, której efektem jest poprawa jędrności
i elastyczności skóry, a także wymodelowanie sylwetki.

Zabieg RAM

Czas (min)

Cena (PLN)

110

370,-

Przygotowany w oparciu o żywioł ognia, ma za zadanie eliminować z organizmu toksyny
i nadmiar tkanki tłuszczowej. W trakcie zabiegu wykorzystywane są olejki aromatyczne na
bazie wyciągów roślinnych z jałowca, arcydzięgla, geranium. Procesy ujędrniania i walki
z cellulitem wspomagane są przez takie składniki aktywne, jak: papryka, arnika, święty kwiat
lotosu i drenujące algi.
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W skład zabiegu wchodzi:
- peeling ultra-aktywny z dodatkiem esencji aromatycznej,
- maska algowa,
- modelujący masaż łącznotkankowy.

Zabieg YAM

Czas (min)

Cena (PLN)

110

360,-

Uelastyczniający oraz pojędrniający skórę ciała. Przeznaczony również do pielęgnacji ciała
przyszłych mam. Zapobiega rozstępom, idealny dla wszystkich odwodnionych tkanek
i wrażliwych skór. Zabieg wykorzystuje działanie oleju arganowego, organicznego oleju
sezamowego, monoi de Tahiti, dyni, grochu, alantoiny, masła shea, oraz witaminy E.
W skład zabiegu wchodzi:
- peeling kremowy całego ciała,
- maska z zieloną glinką i witaminą C,
- masaż relaksujący lub pojędrniający całego ciała.

Zabieg Tranquillity

85

360,-

Kompleksowy rytuał na twarz i ciało pozwalający na całkowity relaks i odprężenie. Ukojenie
dla duszy i ciała dzięki niepowtarzalnej kompozycji olejków eterycznych, która zabierze Cię
w podróż pełną niezapomnianych doznań. Odżywcza kąpiel w mleku oraz bogaty masaż
twarzy i ciała zapewniają nie tylko relaks ale także korzystając z cudownych właściwości
olejków i substancji aktywnych gwarantują aksamitną i jedwabistą skórą po zabiegu.
Nuta zapachowa towarzysząca rytuałowi pozwala za każdym razem przeżyć niesamowitą
podróż w krainę esencji i wspaniałych aromatów.

Zabieg Sycylijski

100

350,-

Ekskluzywny zabieg na ciało, działający silnie przeciwstarzeniowo, a zarazem maksymalnie
odżywczo, nawadniająco i odprężająco. Przywraca skórze elastyczność i likwiduje
przekrwienia. Efekt końcowy to uczucie głębokiego komfortu i relaksu.
W skład zabiegu wchodzi:
1. Peeling - masaż wulkaniczny na bazie wody termalnej i proszku wulkanicznej lawy.
Bogaty w magnez, wapń i krzemionkę. Złuszcza a zarazem nawilża skórę.
2. Okład wulkaniczny w połączeniu z pomarańczą, borowiną termalną, wodą termalną
i kompleksem roślinnym (słodkie migdały i winogrona).

Zabieg Biopeptide Complex

90

230,-

Silnie nawadniający i regenerujący, a zarazem łagodzący i naprawczy zabieg na całe
ciało. Polecany nawet dla osób najwrażliwszych, alergicznych skór, a także dla kobiet
w ciąży i po ciąży. Zabieg wyrównuje koloryt skóry. Oprócz Complexu Biopeptydowego
zawiera biotynę(witaminę piękności), wit. C, srebro koloidalne (działa przeciwbakteryjnie
i przeciwzapalnie).
W skład zabiegu wchodzi:
1. Mgiełka Biopeptydowa na ciało w formie aerozolu.
2. Okład z emulsji SOS CARE AROMA – zawiera biopeptydy, aloes, wyciąg z ginko
biloba (wzmacnia i uszczelnia naczynia krwionośne).
Zabieg nie wymaga prysznica. Zakończony jest przyjemnym masażem całego ciała.
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APARATUROWE ZABIEGI NA CIAŁO
ICOONE
ICOONE® to unikalna, opatentowana technologia pozwalająca na precyzyjną pracę
na tkance łącznej, na każdej skórze kobiet i mężczyzn w każdym wieku. Jest to jedyne
urządzenie oparte na masażu podciśnieniowym, które jest całkowicie bezpieczne dla
osób z problemami naczyniowymi oraz luźną skórą. Efekty osiągamy dużo szybciej dzięki
pracy za pomocą dwóch głowic jednocześnie. Warto zwrócić uwagę, że po zabiegach
Icoone nie ma efektu jojo. Osiągamy to dzięki bardzo precyzyjnej multimikrostymulacji
oraz bardzo precyzyjnemu drenażowi limfatycznemu. Podczas zabiegów problemy takie
jak cellulit, złogi tłuszczu, luźna skóra i inne zostają zredukowane jednocześnie działając
prewencyjnie. Programy ICOONE® przeznaczone są do redukcji cellulitu, modelowania
sylwetki, usuwania głęboko zlokalizowanych złogów tłuszczu oraz ujędrniania.
Czas (min)

Cena (PLN)

1 zabieg

30

300,-

1 zabieg

40

350,-

1 zabieg

50

400,-

1 zabieg

60

450,-

FOCUS RF+
Bezpieczne i efektywne urządzenie wykorzystujące dobroczynne działanie fal radiowych na
skórę właściwą i tkankę podskórną. Doskonale sprawdza się w zabiegach bezinwazyjnego
liftingu oraz modelowania sylwetki. Focus RF dostarcza ciepło do wybranej partii skóry,
podgrzewa tłuszcz w komórce tłuszczowej doprowadzając do jego rozkładu i umożliwia
przedostanie się go przez błonę na zewnątrz. Następnie w procesach metabolicznych
jest wydalany z organizmu. Działa również cały czas w skórze właściwej gdzie stymuluje
odmładzanie kolagenu.

Efekty po serii zabiegów:
•
•
•
•
•
•
•

Redukcja cellulitu,
Zmniejszenie tkanki tłuszczowej,
Ujędrnienie ciała,
Podniesienie pośladków,
Wysmuklenie talii,
Likwidacja „luźnej” skóry na brzuchu i wewnętrznej stronie ud,
Odmłodzenie rąk i stóp.
Czas (min)

Cena (PLN)

1 zabieg

30

200,-

1 zabieg

60

300,-

1 zabieg

90

450,-

* Przy serii zabiegów - RABAT
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CRYO ROYAL
Urządzenie wykorzystujące unikalne połączenie czterech technologii! Łączy cryolipolizę
z falą akustyczną oraz stosuje technologię próżniową i BI-Polar RF. Skutecznie redukuje
cellulit, poprawia kontur ciała oraz odmładza skórę. W odróżnieniu od chirurgii inwazyjnej
zabiegi CoolSculpting („Rzeźbienie na Zimno”) są nieinwazyjne. Głowica dostarcza chłód
by namierzyć oraz wyeliminować komórki tłuszczowe w wybranych obszarach ciała. Pod
wpływem zimna komórki obkurczają się, a w rezultacie tkanka tłuszczowa jest widocznie
zredukowana!

1 zabieg

Czas (min)

Cena (PLN)

60

350,-

* Przy serii zabiegów - RABAT

VACUM – MASAŻ PRÓŻNIOWY
Vacum to zabieg polegający na zastosowaniu siły ssącej w celu wywołania masażu
próżniowego, który działa przekrwienie na miejscu wykonywanego zabiegu. Masaż ten
usprawnia krążenie krwi i limfy, w ten sposób ulepszając usuwanie toksyn z ciała. Kuracja
jest całkowicie bezpieczna i bezbolesna.

Wskazania:
- redukcja cellulitu,
- modelowanie ciała,
- utrata jędrności.

Działanie:
- zwiększa wchłanianie aplikowanych preparatów,
- rozbicie tkanki tłuszczowej,
- przywraca drożność żył- poprawia krążenie,
- drenaż limfatyczny,
- napina tkankę,
- detoksykacja organizmu.
Czas (min)

Cena (PLN)

1 zabieg

60

350,-

1 zabieg

90

450,-

* Przy serii zabiegów - RABAT
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WATERMASS
Zabieg przy użyciu urządzenia do masażu endermologicznego: rolkowo-podciśnienioworotacyjnego w mokrym środowisku. Błyskawicznie odchudza, likwiduje cellulit i poprawia
ukrwienie skóry, dzięki czemu staje się ona bardziej jędrna.
W trakcie masażu wykorzystywane jest dobroczynne działanie solanki oraz specjalnych
olejków eterycznych. Zabieg likwiduje cellulit oraz doskonale modeluje sylwetkę.
Czas (min)

Cena (PLN)

45

170,-

1 zabieg
* Przy serii zabiegów - RABAT

BODY SOUND PROGRAM
Unikalna, opatentowana kombinacja ultradźwięków i elektrostymulacji. Powoduje
kompleksowe, głębokie działania w miejscu nagromadzonego tłuszczu, zatrzymania wody,
zastojów limfy lub zwiotczenia skóry. Odchudzające działanie zabiegu możemy wzmocnić
stosując sonoforezę tzn. wprowadzając w głąb skóry aktywny preparat odchudzający
(ampułka) przy użyciu strumienia ultradźwięków. Świetny dla osób, które nie mają czasu
na siłownię. W krótkim czasie wyraźnie widać efekty.

1 zabieg + ampułka

Czas (min)

Cena (PLN)

45

90,-

* Przy serii zabiegów - RABAT

THERMOLIFTING ZAFFIRO
Zabieg nieinwazyjnie, bezboleśnie i natychmiastowo ujędrnia, liftinguje i wygładza skórę.
Efekt widać już po paru chwilach od rozpoczęcia zabiegu (więcej informacji - patrz dział
pielęgnacji twarzy).
Cena (PLN)

Thermolifting brzucha

1200,-

Thermolifting ramion

790,-

Thermolifting ud

1200,-

Thermolifting biustu

1200,-

Thermolifting pośladków

1200,-

Thermolifting dłoni

400,-
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Medycyna Estetyczna
Zmarszczki są efektem upływu czasu oraz skutkiem działania wielu czynników zależnych od
naszego trybu życia. To wgłębienia powstałe w skórze z powodu zmian w jej „rusztowaniu”,
utworzonym przez włókna kolagenowe i elastynowe. Przekonaj się, że nie ma nic złego,
ani wstydliwego w korzystaniu z dobrodziejstw medycyny estetycznej. Zwłaszcza, że są
to zabiegi skuteczne i bezpieczne. Czasu nie jesteśmy w stanie zatrzymać… Spróbujmy
utrzymać piękno…

PEELINGI LEKARSKIE
Peelingi stosuje się zarówno w leczeniu starzenia skóry, jak i zapobiegawczo przeciw
powstawaniu jego oznak. Zabiegi pozwalają na usunięcie przebarwień, zmian trądzikowych,
blizn potrądzikowych, rozstępów, nadmiernej wiotkości skóry, itp. To cała grupa zabiegów
polegających na usunięciu zewnętrznych warstw naskórka i skóry właściwej, w celu
radykalnej poprawy jej wyglądu i kolorytu.
Cena (PLN)

Peeling migdałowy.
Twarz

270,-

Twarz + szyja

320,-

Twarz + szyja + dekolt

400,-

Peeling pirogronowy
Twarz

270,-

Twarz + szyja

320,-

Twarz + szyja + dekolt

400,-

TCA
Twarz

330,-

Twarz + szyja

375,-

Twarz + szyja + dekolt

430,-
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Yellow Peel
Najmniej inwazyjny spośród peelingów chemicznych. Intensywność działania peelingu
można indywidualnie dostosowywać do rodzaju uszkodzeń skórnych. Ma działanie
złuszczające oraz stymulujące. Wskazania do zabiegu to: blizny potrądzikowe, zaburzenia
łojotokowe skóry, drobne zmarszczki i zmiany posłoneczne, wiotkość skóry, przebarwienia
na twarzy, dłoniach i dekolcie oraz fotostarzenie.
Cena (PLN)

Twarz

550,-

Twarz + szyja

600,-

Twarz+ szyja + dekolt

700,-

Cosmelan

2000,-

To preparat o silnym działaniu depigmentacyjnym. Umożliwia skuteczne pozbycie się plam
barwnikowych, przywraca skórze gładkość i blask.

Dermamelan

2000,-

Depigmentacyjny preparat nowej generacji, skuteczny w walce z przebarwieniami. Głównym
wskazaniem jest eliminacja plam o podłożu hormonalnym (melasma). Zawiera czynniki
natychmiast rozjaśniające. Odpowiedni dla każdej karnacji. Całkowicie bezpieczny, można
stosować o każdej porze roku.

MEZOTERAPIA
Dla kogo jest mezoterapia? Dla każdego, kto ma szarą, zmęczoną bądź wiotką skórę.
Zadziała o wiele skuteczniej, a przede wszystkim szybciej niż najdroższy krem. W trakcie
zabiegu lekarz podaje substancje nawilżające i odżywcze tam, gdzie skóra najbardziej
ich potrzebuje, czyli do jej wnętrza. Najczęściej są to kompozycje kwasu hialuronowego,
minerałów i witamin. Lekarz podaje je za pomocą płytkich, bezbolesnych zastrzyków.
Najlepszy efekt daje seria 2-3 zabiegów w odstępie 2-3 tygodni.
Mezoterapia najczęściej sprawdza się przy rewitalizacji takich partii jak szyja, dekolt, okolice
oczu. Naprawdę świetne efekty daje zastosowanie tej techniki na dłoniach. W podobny
sposób podaje się substancje lecznicze przy wypadaniu włosów (tzw. mezoterapia skóry
głowy) i terapiach antycelulitowych (REVITAL CELLUFORM) .
Podczas wykonywania zabiegów mezoterapii, ważny jest również element nakłucia skóry,
ponieważ już ta czynność pobudza procesy tworzenia się nowego kolagenu.
Cena (PLN)

Mezoterpia twarzy – terapia nawilżająca, regenerująca, przeciwzmarszczkowa
Preparat: koktajl biostymulujący
od 250,Preparat: kwas hialuronowy
Preparat: Dermaheal HSR
Preparat: Mesolis

450, - 700,450,450, - 600,-
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Cena (PLN)

Mezoterpaia liftingująca
Preparat: Up Grade.
Twarz

700,-

Twarz + szyja + dekolt

1200,-

Mezobotox
Preparat:Botox + koktajl biostymulujący

od 600,-

Mezoterapia na przebarwienia
Preparat: Dermaheal SB

450,-

Redukuje powstałe już przebarwienia skórne i zapobiega syntezie melaniny.
Działa rozjaśniająco i efektywnie zapobiega dalszej pigmentacji skórnej.
Wygładza koloryt cery. Skuteczny także w walce z plamami starczymi.

Mezoterapia okolic oczu
Preparat: Dearmheal SR

350,-

Preparat: Light Eyes Ultra

550,-

Innowacyjny koktajl rewitalizujący, który zawiera kwas hialuronowy, ruszczyk, jagodę,
rozmaryn, witaminę C i hekspaptydy. To wyjątkowa kombinacja, która jako jedyna wśród
dostępnych na rynku preparatów, jest w stanie poradzić sobie jednocześnie z cieniami
pod oczami, opuchlizną i zmarszczkami. Poprawia mikrokrążenie oraz elastyczność skóry,
zmniejszając tendencje do gromadzenia płynów wokół oczu.

Mezoterapia na dłonie
Spektakularny efekt odmłodzenia. Skóra dłoni po zabiegu jest wyraźnie zagęszczona
i wygładzona, a ubytki tkanki wypełnione. Efekt jest naturalny i długotrwały.

Preparat: Princess Rich

1500,-

Preparat: Radiesse

1800,-

Mezoterapia na ramiona
Preparat: koktajl biostymulujący

990,-

Zabieg przeznaczony dla pań w każdym wieku z nadmiarem wiotkich tkanek w dolnej
części ramienia (tzw. pelikany). Preparat jest ujędrniający koktajlem trzech aminokwasów,
połączonych z kwasem hialuronowym.
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Cena (PLN)

Mezoterapia skóry głowy
Preparat: Dermaheal HL, Hair Plus

400,-

Zmniejsza wypadanie włosów oraz łysienie zarówno u kobiet jak i u mężczyzn.
Wspomaga odrastanie włosów, poprzez rewitalizację cebulek włosowych i stymulację
krążenia. Zapobiega problemom skóry głowy i zwiększa gęstość i grubość włosów.
Stymuluje i wzmacnia cebulki włosa. Nawilża i odżywia włosy i skórę głowy.

Mezoterapia antycellulitowa
Innowacyjna metoda zwalczania cellulitu. Zabieg przeznaczony głównie dla osób, które
próbowały już różnych metod walki z cellulitem – bezskutecznie.

Preparat: Revitall Celluform

od 440,- (1 ampułka)

Zawiera fosfadylocholinę, która rozpuszcza tkankę tłuszczową oraz witaminę PP
stymulującą krążenie krwi i limfy.

Preparat: Dermaheal LL
1 zabieg (na określoną okolicę, np. pośladki, uda)

od 400,- (1 ampułka)

Zabieg wykonywany, w serii od 3 do 6 zabiegów co 2 tygodnie. W połączeniu z serią masaży
lub zabiegiem Wattermass daje spektakularne efekty już po miesiącu stosowania kuracji.
Przed rozpoczęciem serii zabiegów wskazana konsultacja.

KOREKCJA ZMARSZCZEK
Botox (toksyna botulinowa) – Najbardziej spektakularny i najszybszy z zabiegów.
Zadaniem botoksu jest nie tyle wygładzenie zmarszczek (to przy okazji) co zablokowanie
przewodnictwa nerwowego, dzięki czemu nasze mięśnie mimiczne nie pracują, a skóra
nie odkształca się. Kiedy zaś substancja przestaje działać, mięśnie powracają do swojej
aktywności.
Toksyna botulinowa ma wiele zastosowań np.: wygładza zmarszczki, podnosi łuki brwiowe,
likwiduje tzw. „linię zmarszczkę” i „ zmarszczki palacza” nad górną wargę. Jeśli zaś
masz problem z nadpotliwością (również dłoni i stóp) zastrzyki z botoksu są świetnym
i jedynym sposobem do walki z tą przykrą dolegliwością. Botulina może być także używana
do poprawy wyglądu w dolnej części twarzy, szczególnie do korekcji tzw. uśmiechu
dziąsłowego - gummy smile (w trakcie uśmiechu odsłaniają się nie tylko zęby, ale i dziąsła)
oraz niektórych zmarszczek na brodzie i szyi.
Cena (PLN)

Korekcja zmarszczek
Preparat: Botuliną (Botox Dysport, Botox Boconture)
Kurze łapki

650,-

Lwie zmarszczki

650,-

Zmarszczki horyzontalne czoła

750,-
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Cena (PLN)

Górna część twarzy
(kurze łapki, lwie zmarszczki, zmarszczki horyzontalne)

1500,-

Zmarszczki nad górną wargą

330,-

Skórka pomarańczowa na brodzie

450,-

Gummy Smile

700,-

Szyja

700,-

WYPEŁNIANIE ZMARSZCZEK
Kwas Hialuronowy
Wystarczy jedna strzykawka i kilka minut, by odjąć naszej twarzy kilka lat.. Wszystkie
nowoczesne wypełniacze bazują na kwasie hialuronowym, naturalnie występującym
w naszych tkankach. Jego właściwości polegają na wiązaniu i magazynowaniu wody
w skórze.
Zabieg polega na wstrzyknięciu kwasu hialuronowego w miejscu zmarszczki, bądź bruzdy,
co powoduje wypchnięcie jej od środka.
Kwas dodatkowo zwiększa naturalne nawilżenie skóry i opóźnia proces jej starzenia.
Cena (PLN)

Preparat: kwas hialuronowy (Juwederm, Surgiderm,
Fortelis, Princess) Twarz

od 1350,- (1 ampułka)

MODELOWANIE KSZTAŁTU I OWALU TWARZY
Nici liftingujące
Nici liftingujące to rewolucyjna metoda liftingu twarzy. Jest alternatywą do wykonania
liftingu twarzy, zabiegu wymagającego długotrwałej rekonwalescencji. Nici wykorzystywane
są do odbudowy tzw. rusztowania twarzy i szyi. Zabieg jest bezpieczny. Efekty porównywalne
do liftingu operacyjnego.
Nici wprowadzane są poprzez specjalne igły lub kaniule, które nie pozostawiają śladów na
skórze. Wykonywane są z biokompatybilnych materiałów wchłanianych. Nić ulega resorpcji,
ale wokół niej zachodzi silny proces syntezy i odnowy kolagenu, elastyny oraz namnożenia
komórek skóry odpowiedzialnych za procesy syntezy elementów elastycznych. Efekt po
zabiegu utrzymuje się nawet do pięciu lat.
Cena
(PLN)

Nici liftingujące

od 1200,-
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Sculptra i Radiesse
Jest to tzw. lifting bez skalpela.. To prawdziwa rewolucja!
Preparat podawany za pomocą iniekcji, jak inne wypełniacze, działa zupełnie na innej
zasadzie. Stymuluje produkcję „własnego” kolagenu, a tworzące się białko zwiększa
objętość tkanek. Efektem tego jest wyraźnie napięta i ujędrniona skóra .Świetne
efekty w przypadku skóry dojrzałej, odmładzając ją o kilka lat lub też jako profilaktyka
przeciwstarzeniową. Dzięki tej metodzie można spłycić zmarszczki, poprawić owal twarzy,
usunąć bruzdy nosowo – wargowe jak również wymodelować brzuch lub uda.
Cena (PLN)

Sculptra

1900,-

Radiesse

2000,-

Volumetria
Wypukłe, uwydatnione kości policzkowe to marzenie każdej kobiety. Kwas hialuronowy
(w postaci gęstego żelu) jest w rękach lekarza jak implant. Jest przy tym absolutnie
bezpieczny jako naturalny składnik naszej skóry, którego „chwilowo” zabrakło. Podany np.
w okolice kości policzkowych uwydatnia je, co daje nam młodzieńczy wygląd. Najważniejsze
jest to, ze efekty zabiegu widoczne są od razu.

Voluma

od 2200,-

KOREKACJA KSZTAŁTU UST
Zabieg pozwala na uwydatnienie warg, nadanie im ładniejszego kształtu, przeciwdziała
ich zanikowi, które postępuję w miarę starzenia się. Jeśli zaś wstrzykniemy odrobinę
wypełniacza w kąciki ust przy górnej wardze, nasza twarz zyska bardziej „uśmiechnięty”,
pogodny wygląd. Jest on bardzo bezpieczny, ponieważ nowoczesne wypełniacze na bazie
kwasu hialuronowego są w 100 % naturalne.
Cena (PLN)

Preparat: kwas hialuronowy (Surgiderm, Juwederm, Filler)

od 1200,-

OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE
Osocze bogatopłytkowe zawiera czynniki wzrostu izolowane z własnej krwi pacjenta,
dzięki którym można stworzyć własny eliksir młodości. Czynniki wzrostu zawarte w osoczu
pobudzają komórki skóry do odbudowy, dzięki czemu odzyskuje witalność. Skóra staje
się gładsza, bardziej elastyczna i młodsza. Zabieg stosowany jest na zmarszczki o różnej
głębokości, fałdy, cienie pod oczami, odmłodzenie ust a także na nadmierne wypadanie
włosów.
Regeneris – PRP - Otrzymujemy poprzez pobranie krwi, następnie odwirowaniu jej
w wirówce i dodaniu czynnika aktywującego. Gotowy produkt wstrzykiwany jest na zasadzie
klasycznej mezoterapii.
Cena (PLN)

od 1200,-
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LECZENIE NADPOTLIWOŚCI
Zabieg pozwala skutecznie ograniczyć wydzielanie potu. Polecany jest wszystkim,
a zwłaszcza osobom o obniżonej odporność na stres. Zabieg polega na ostrzyknięciu
wskazanego miejsca toksyną botulinową, która, blokuje czynność gruczołów potowych.
Cena (PLN)

Preparat: Botulina ( Botox Dysport )
Pachy

2000,-

Dłonie

2000,-

Stopy

2000,-

PRZEBARWIENIA
Przebarwienia to zaburzenia pigmentacji skóry, przybierające postać ciemnych plam.
Ich powstawaniu sprzyjają sytuacje, w których dochodzi do zaburzeń hormonalnych
(antykoncepcja hormonalna, ciąża) oraz stany zapalne skóry (trądzik, urazy).
Cena (PLN)

Dermamelan

2000,-

Depigmentacyjny preparat nowej generacji, skuteczny w walce z przebarwieniami. Głównym
wskazaniem jest eliminacja plam o podłożu hormonalnym (melasma). Zawiera czynniki
natychmiast rozjaśniające. Odpowiedni dla każdej karnacji. Całkowicie bezpieczny, można
stosować o każdej porze roku.

Cosmelan

2000,-

To preparat o silnym działaniu depigmentacyjnym. Umożliwia skuteczne pozbycie się plam
barwnikowych, przywraca skórze gładkość i blask.

Yellow Peel
Najmniej inwazyjny spośród peelingów chemicznych. Intensywność działania peelingu
można indywidualnie dostosowywać do rodzaju uszkodzeń skórnych. Ma działanie
złuszczające oraz stymulujące. Wskazania do zabiegu to: blizny potrądzikowe, zaburzenia
łojotokowe skóry, drobne zmarszczki i zmiany posłoneczne, wiotkość skóry, przebarwienia
na twarzy, dłoniach i dekolcie oraz fotostarzenie.

Twarz

550,-

Twarz + szyja

600,-

Twarz + szyja + dekolt

700,-
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Cena (PLN)

TCA
jest peelingiem na bazie kwasu trójchlorooctowego.

Twarz

330,-

Twarz + szyja

375,-

Twarz + szyja + dekolt

430,-

ZAMYKANIE NACZYNEK
Czerwone pajączki lub rumieniec na twarzy to jeden z najczęstszych problemów Polek.
Na szczęście istnieją dziś skuteczne metody pozbycia się nerwowych kropek i niteczek
na zawsze. Zmiany naczyniowe na twarzy usuwa się za pomocą lasera. Jak to działa?
Urządzenie emituje wiązkę promieniowania o długości fali, która wyłapywana jest wyłącznie
przez hemoglobinę. Po absorpcji zostaje ona zmieniona w ciepło, które z kolei powoduje
odparowanie wody i krwi z naczynia. W efekcie czerwona niteczka znika.
Laser najczęściej zamyka drobne naczynia, natomiast z rozległymi pękniętymi naczyniami
najlepiej poradzi sobie zabieg skleroterapii. Ta metoda daje możliwość zamknięcia nawet
większych żył. Lekarz podaje bezpośrednio w rozszerzone naczynia lek obkurczający za
pomocą cieniutkiej igły. Od razu po ostrzyknięciu pacjent zakłada specjalna pończochę
uciskową i nosi ją kilka dni.
Cena (PLN)

Twarz:
Pojedyncze naczynko:
Ciało

100,od 400,- (1 okolica)

USUWANIE ZNAMION
1 zabieg

od 50,-
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ZABIEGI NA CIAŁO
Zabieg polega na wstrzyknięciu pod skórę preparatu z fosfadylocholiną, która rozpuszcza
komórki tłuszczowe. W połączeniu z serią masaży lub zabiegiem Watermass daje
spektakularne efekty już po miesiącu stosowania kuracji. Przed rozpoczęciem serii
zabiegów wskazana konsultacja.
Cena (PLN)

Lipoliza
Preparat: Aqualix + igła
Podbródek

400,-

Brzuch

800,-1000,-

Biodra

600, - 800,-

Uda

600, - 800,-

Kolana

600,-

Mezoterapia antycellulitowa
Innowacyjna metoda zwalczania cellulitu. Zabieg przeznaczony głównie dla osób, które
próbowały już różnych metod walki z cellulitem – bezskutecznie. Zabieg wykonywany
wyłącznie przez wyszkolonych lekarzy medycyny estetycznej, w serii od 3 do 6 zabiegów
co 2 tygodnie.
Cena (PLN)

Preparat: Revital Celluform (1 zabieg na wybraną okolicę np. uda)

od 440,-

Preparat Revital celluform zawiera fosfadylocholinę, która rozpuszcza tkankę tłuszczową
oraz witaminę PP stymulującą krążenie krwi i limfy.

Preparat Dermaheal LL (1 zabieg na wybraną okolicę np. uda)

od 400,-

Działanie wyszczuplające i antycellulitowe. Skutecznie redukuje komórki tłuszczowe
i rozbija cellulit. Napina skórę, wygładza i ujędrnia.
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WYPEŁNIANIE WARG SROMOWYCH
Zabiegi wypełniania warg sromowych wykonywane są u kobiet, które chcą zmienić ich
wygląd estetyczny lub u których wargi sromowe większe są zbyt małe i nie zabezpieczają
w ten sposób warg sromowych mniejszych. Mogą wystąpić wtedy infekcje oraz podrażnienia
powodujące dyskomfort. Zabieg doskonale sprawdza się również w przypadku kobiet
w okresie menopauzalnym, po chemioterapii lub w momencie znacznego spadku wagi,
kiedy zmniejsza się ilość tkanki tłuszczowej przez co skóra staje się cieńsza.

Desirial, Desirial plus
Preparaty na bazie kwasu hialuronowego stosowane w ginekologii estetycznej, umożliwiają
powiększanie warg sromowych. Desirial to pierwsza na świecie linia resorbowalnych
implantów na bazie usieciowanego kwasu hialuronowego produkowanego z zastosowaniem
opatentowanej technologii IPN-Like i dodatkiem antyoksydantu do stosowania w celu
nawilżenia okolic intymnych, rewitalizacji warg sromowych większych, przywróceniu
elastyczności jak również zwiększeniu ich objętości.
Cena (PLN)

Desirial (1 ampułka - 1ml)

1600,-

Desirial plus

2500,-

Konsultacja Lekarska
1 konsultacja*

Czas (min)

Cena (PLN)

30

80,-

*opłata nie jest pobierana, w przypadku wykonania zabiegu po odbyciu konsultacji.
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Pielęgnacja dłoni i stóp
Czas (min)

Cena (PLN)

Malowanie paznokci

10

25,-

Malowanie paznokci french

10

30,-

Malowanie paznokci Hybrydowe

20

50,-

Manicure fresh – skrócenie i opiłowanie paznokci,
malowanie paznokci/ malowanie french

30

35, - 40,-

Manicure fresh Vinylux/ Vinylux french

30

40, - 45,-

Manicure fresh Polimerowy/Polimerowy french

30

45, - 50,-

Manicure fresh Hybryda/ Hybryda french

40

60, - 65,-

Manicure

40

60,-

Manicure z malowaniem

60

65,-

Manicure z malowaniem french

60

70,-

Manicure Vinylux/ Vinylux french

60

75, - 80,-

Manicure Polimerowy/ Polimerowy french

60

80, - 85,-

Manicure LUX / Manicure LUX french
- manicure, peeling dłoni,
malowanie paznokci/ malowanie french

60

80,- 85,-

Manicure japoński - bez malowania

60

95,-

Manicure Hybrydowy/ Hybrydowy french

60

100, - 105,-

Manicure SPA LUX
- manicure, peeling, maska/parafina, olejek odżywczy

75

120,-

Żel/Akryl na naturalne paznokcie

90

180,-

Żel/akryl przedłużanie paznokci na szablonie

120

200, - 220,-

Uzupełnienie żel/akryl

90 -120

160,-

Uzupełnienie żel/akryl french

90 -120

170,-

Uzupełnienie żel/akryl + Hybryda/Hybryda french

90 -120

185, - 195,-

Manicure żel/akryl - opiłowanie, nabłyszczenie /malowanie 60

75,-

Manicure żel/akryl + malowanie french

60

80,-

Manicure żel/akryl + Vinylux/ Vinylux french

60

85, - 90,-
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Czas (min)

Cena (PLN)

Manicure żel/akryl + Hybryda/ Hybryda french

60

110, - 115,-

Zdjęcie żel/akryl

60

100,-

Pedicure fresh
- skrócenie i opiłowanie paznokci + malowanie paznokci

30

65,-

Pedicure fresh + malowanie french

30

70,-

Pedicure fresh + Vinylux/Vinylux french

30

75, - 80,-

Pedicure fresh + Polimer /Polimer french

30

80, - 85,-

Pedicure fresh + Hybryda/ Hybryda french

40

85, - 90,-

Pedicure

60

120,-

Pedicure z malowaniem

60

125,-

Pedicure z malowaniem french

60

130,-

Pedicure Vinylux/Vinylux french

60

135, - 140,-

Pedicure Polimerowy/Polimerowy french

60

140, - 145,-

Pedicure Hybryda/Hybryda french

90

150, - 155,-

Pedicure leczniczy (specjalistyczny)

90

145,-

Pedicure + manicure z malowaniem

120

185,-

Pedicure + manicure z malowaniem french

120

190,-

Pedicure + manicure Vinylux/Vinylux french

120

195, - 205,-

Pedicure + manicure Polimerowy/Polimerowy french

120

205, - 215,-

Pedicure + manicure Hybrydowy/Hybrydpowy french

120

230, -240,-

Pedicure SPA LUX
- pedicure, peeling, maska/parafina, olejek odżywczy

90

150,-

Pedicure SPA LUX + Manicure SPA LUX

150

250,-

20

20,-

ZABIEGI DODATKOWE
Zdjęcie hybrydy
Peeling

30,-

Maska odżywcza/ parafina

40,-

Peeling + maska odżywcza/parafina na dłonie

30

55,-

Peeling + maska odżywcza/ parafina na stopy

30

65,-
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Czas (min)

Zdobienie paznokci/ Moustache/ Moon/ Ombre/ itp.

Cena (PLN)

20, - 80,-

KWASY na STOPY
To szybki, skuteczny i przyjemny sposób na piękne stopy! Pedicure wykonywany jest przy
pomocy zaawansowanych technologicznie kwasów kosmetycznych. Kwasy te z łatwością
zmiękczają twardy, zrogowaciały naskórek. Zabieg wykonany kwasami ma właściwości
nie tylko upiększające, ale i lecznicze. Pozwala szybko i łatwo usunąć przerośnięty
i zrogowaciały naskórek, usuwa pęknięcia pięt, a szorstka i wysuszona skóra odzyskuje
miękkość i elastyczność.
Czas (min)

Cena (PLN)

20

70,-

Zabieg z kwasami na stopy
– wykonywany dodatkowo do zabiegu pedicure
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Salon Fryzjerski
Nasi fryzjerzy należą do kadry trenerskiej Amerykańskiej Szkoły Fryzjerstwa Pivot Point.
Współpracują z najlepszymi stylistami światowej sławy, sami stając się prawdziwymi
wirtuozami sztuki fryzjerskiej. Fryzjerzy – Styliści Ce-Ce’ wykorzystując wiedzę i umiejętności
szlifowane pod okiem światowej klasy mistrzów fryzjerstwa, kreują wspaniale dobrane do
urody i najnowszych trendów mody fryzury.
Ce-Ce of Sweden – to marka znana na polskim rynku fryzjerskim od kilkunastu lat. Tworzy
najwyższej jakości kosmetyki w oparciu o najnowocześniejszą, szwedzką technologię.
Wszystkie produkty produkowane są na bazie najlepszych dostępnych na świecie
surowców. Starannie dobrane i wyselekcjonowane składniki, zawierają naturalne ekstrakty
z roślin i owoców.

ZABIEGI PODSTAWOWE
Cena (PLN)

Modelowanie

55, - 80,-

Strzyżenie damskie w komplecie z modelowaniem

100, - 120,-

Strzyżenie męskie w komplecie z modelowaniem

60,-

Strzyżenie dzieci (do 12 roku życia)

45,-

Trwała ondulacja w komplecie ze strzyżeniem i modelowaniem

170, - 180,-

Koloryzacja w komplecie ze strzyżeniem i modelowaniem

210, - 260,-

Koloryzacja roślinna w komplecie ze strzyżeniem i modelowaniem

220, - 260,-

Koloryzacja Goldwell

250, - 270,-

Baleyage w komplecie ze strzyżeniem i modelowaniem

240, - 270,-

Koloryzacja 3D w komplecie ze strzyżeniem i modelowaniem
(ombre, refleksy)

250, - 300,-

To najnowocześniejszy trend fryzjerski. Dzięki tej koloryzacji włosy zostają delikatnie
rozjaśnione jakby muśnięte promieniami słońca. Sprawia to wrażenie przenikania się
kolorów na włosach i nadaje koloryzacji wymiarowy efekt.
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Cena (PLN)

Farba+Baleyage w komplecie ze strzyżeniem i modelowaniem

280, - 310,-

Farba + Koloryzacja 3D w komplecie ze strzyżeniem i modelowaniem 280,-310,Kok/Upięcie

od 150,-

Fryzura ślubna próbna

150,-

Fryzura ślubna

250, - 290,-

Dekoloryzacja

od 120 do 200,-

Prostowanie/Loki

od 30,-

Ampułka regenerująca Goldwell

50,-

Ampułka Kerastase

70,-

PRZEDŁUŻANIE I ZAGĘSZCZANIE WŁOSÓW
Jesteśmy przedstawicielem marki Pierre Balmain, a styliści wykonujący przedłużanie
i zagęszczanie włosów, są jednocześnie jej trenerami. O ich kunszcie i niepowtarzalnym stylu
pracy świadczy kilkukrotne zwycięstwo w Otwartych Mistrzostwach Polski w Przedłużaniu
i Zagęszczaniu Włosów.
Długość (1 pasmo) Cena (PLN)

Przedłużanie włosów metodą Balmain (1 pasmo naturalne) 15-45 cm

18,-

Przedłużanie włosów metodą Balmain (1 pasmo sztuczne) 15-45 cm

12,-

Zdjęcie pasm (1 pasmo)

4,-

Przełożenie taśm
Przedłużanie i zagęszczanie – cała głowa
(taśmy Double Hair)

450,45cm

1500,
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ZABIEG TRWAŁEGO PROSTOWANIA WŁOSÓW
METODĄ COCOCHOCO
CocoChoco Kuracja Keratynowa to zaawansowana terapia, która przemieni nawet bardzo
zniszczone włosy w proste, gładkie i lśniące. Terapia jest oparta na zastosowaniu keratyny
jako głównego i najskuteczniejszego składnika, który jest podstawowym budulcem skóry,
paznokci i włosów. Zabieg ma na celu wyprostowanie, wygładzenie, odżywienie oraz pełną
regenerację struktury włosa. Kuracja polega na „wtłoczeniu” składnika przy użyciu wysokiej
temperatury – tzn. dokładnym wprasowaniu keratyny do struktury włosa, tak aby wszelkie
ubytki zostały wypełnione i uzupełnione keratynowym budulce. Keratynowe prostowanie
włosów nie wykorzystuje wiec chemicznych i szkodliwych substancji.
Cena (PLN)

Prostowanie włosów krótkich

390,-

Prostowanie włosów średnich

690,-

Prostowanie włosów długich

890,-

SPA DLA WŁOSÓW
Cena (PLN)

RYTUAŁ BLASK JEDWABIU – Ce-Ce

120,-

Efekt: Zdrowe, pełne blasku, gładkie włosy.
Zabieg oparty na bazie kosmetyków Ce-Ce’ MED’ SILK – serii do pielęgnacji włosów
suchych i matowych. Aktywnym składnikiem jest jedwab, który przywraca prawidłowy
poziom nawilżenia oraz regeneruje uszkodzoną strukturę włosa. Proteiny pszenicy
wzmacniają włosy oraz przywracają im miękkość i zdrowy wygląd. Olej z kiełków pszenicy
łagodzi podrażnienia oraz przeciwdziała starzeniu się skóry.

RYTUAŁ COLOR SAVE - Ce-Ce

120,-

Efekt: Zregenerowane po farbowaniu, mocne, pełne blasku włosy.
Zabieg oparty na bazie kosmetyków Ce-Ce’ CARE’ COLOR SAVE – serii do pielęgnacji
włosów osłabionych farbowaniem, suchych i matowych, który przeciwdziała wymywaniu
się pigmentu, tak aby kolor pozostał na dłużej. Aktywnym składnikiem jest jedwab
i keratyna, które odbudowują ubytki w strukturze włosa, uszczelniając powierzchnie włosa,
przeciwdziałają wymywaniu się pigmentu i sprawiają, że włosy stają się miękkie i błyszczące.
D- Panthenol koi podrażnioną farbowaniem skórę głowy, nawilża oraz regeneruje naskórek.

RYTUAŁY INTENSYWNE DZIAŁANIE - Kérastase
Zabiegi zapewnią długotrwałe i wielowymiarowe rezultaty. Fryzjer – doradca skomponuje
rytuał na miarę potrzeb Twoich włosów. W skład Rytuału Intensywne Działanie wchodzą:
Kąpiel + Koncentrat + Booster Fusio Dose + Maska + Teksturyzacja Kerastase. Zabieg
wykonywany jest w komplecie z modelowaniem. Przykładowe problemy włosów:
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Czas (min)

WŁOSY BARDZO OSŁABIONE, KRUCHE I ŁAMLIWE 60

Cena (PLN)

170,-

Zabieg przywraca włosom siłę i zwiększa ich odporność poprzez intensywne wzmocnienie
wewnętrznej struktury. Głęboko odbudowujące działanie maski optymalizuje rezultat poprzez uzupełnienie ubytków keratyny. Ponadto pogrubia i wzmacnia zewnętrzną warstwę
ochronną włosów.

WŁOSY SUCHE I POZBAWIONE POŁYSKU

60

170,-

Zabieg przywraca jedwabistość włosom, wygładza i nadaje połysk dzięki odżywczym
olejkom mikroemulsji. Aksamitna maska intensyfikuje efekt odżywienia, dodając włosom
miękkości i naturalnej dyscypliny, jednocześnie doskonale chroniąc włosy przed
przesuszeniem.

WŁOSY KOLORYZOWANE, POZBAWIONE BLASKU

60

170,-

Zabieg nadaje wielowymiarowe rozświetlenie koloru i odżywienie włosom. Pielęgnacyjna
maska ze składnikami utrwalającymi koloryzację w głębi włókna włosów i chroniącymi
blask koloru wzbogaci rezultat pielęgnacyjny, dodając połysku i wzmacniając na dłużej
efekt doskonałości koloryzacji.

WŁOSY CIENKIE I DELIKATNE,
POZBAWIONE OBJETOŚCI

60

170,-

Zabieg przywraca sprężystość i witalność włosom z wyraźnym efektem pogrubienia ich
włókna. Rewitalizująca maska wzmocni rezultat, dodając gęstość fryzurze, wzmocni
także strukturę włosów i wygładzi porowatości ich powierzchni, nadając im piękny połysk
i jędrność.

WŁOSY KOLORYZOWANE, MATOWE, ROZJAŚNIONE,
Z PASEMKAMI, POZBAWIONE OBJETOŚCI
60

170,-

Zabieg doskonale utrwala kolor i wzmacnia wewnętrzną strukturę włosów. Kremowa
maska doda wyjątkowej miękkości i wygładzenia włosom, rozświetli kolor w sposób
wielowymiarowy, dla podkreślenia piękna koloryzacji i ochrony jej blasku.

WŁOSY BARDZO SUCHE I NIEZDYSCYPLINOWANE 60

170,-

Zabieg intensywnie, dogłębnie odżywia włosy dzięki odżywczym olejkom, wzbogaconym
o składniki wzmacniające efekt miękkości włókna włosa. Intensywnie dyscyplinujące
i nawilżające działanie maski zapewni rezultat skutecznego i trwałego wygładzenia
z jednoczesną ochroną przed puszeniem się włosów pod wpływem wilgoci.

RYTUAŁ „24 KARATÓW”

60

190,-

Kąpiel Elixir Ultime, Maska Elixir Ultime, Ampułka, Olejek Elixire Ultime
Luksusowy zabieg, któremu towarzyszą wysoce skoncentrowane składniki, dzięki którym
włosy stają się błyszczące, odżywione i wzmocnione. Fryzjer z szerokiej gamy olejków
Elixire Ultime, dobierze pielęgnację na miarę potrzeb włosów.
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Stylista
METAMORFOZA
Nasi styliści pomogą Ci wydobyć naturalne piękno. Oddaj się w ręce profesjonalistów:
– Odkryjesz paletę Twoich osobistych kolorów.
– Nauczysz się sztuki perfekcyjnego makijażu.
– Odnajdziesz fryzurę, która podkreśli Twoją urodę
– Stworzysz własny, niepowtarzalny styl.
– Odzyskasz pewność siebie.
Poczuj się wyjątkowo, olśniewaj, zniewalaj… Pełna Metamorfoza zawiera:
–
–
–
–

Pielęgnacyjny zabieg na twarz odpowiednio dobrany do Twojego rodzaju skóry,
Manicure i pedicure,
Kompleksowa stylizacja wraz z Personal Shopperem- osobistym stylistą,
Fryzjerstwo na najwyższym poziomie – koloryzacja oraz dobór odpowiedniej fryzury
do Twojego typu urody,
– Makijaż dzienny lub wieczorowy.
Czas (min)

Cena (PLN)

8h

980,-

KREOWANIE WIZERUNKU
Profesjonalne doradztwo w zakresie stylizacji, ubioru i wizażu wykonuje Urszula
Siennicka – Stylistka Gwiazd.
Stylizacja obejmuje:
Cena (PLN)

I Etap

400,-

– Analiza kolorystyczna (określenie typu urody)
– Dobór kolorów ubioru, biżuterii i dodatków
– Dobór koloru włosów i fryzury (peruki)

II Etap

400,-

– Dobór kolorów makijażu do typu urody
– Nauka makijażu
– Analiza sylwetki, dobór kroju ubioru do rodzaju figury, dobór indywidualnego stylu ubioru
Całość stylizacji (I + II Etap na jednym spotkaniu) Cena 600,-
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Bony Upominkowe
Pragniesz podarować komuś wyjątkowy prezent? Szukasz niebanalnego pomysłu
na podarunek dla ukochanej osoby, przyjaciela czy partnera biznesowego? Specjalnie
w tym celu przygotowaliśmy eleganckie bony upominkowe. Dając taki bon, ofiarowujesz
luksusowy odpoczynek, piękny wygląd i świetne samopoczucie.
Bony można zakupić na konkretny zabieg lub podarować konkretną kwotę do dowolnego
wykorzystania.
W naszej ofercie mamy do wyboru kilka rytuałów Spa, które możemy zaproponować,
przykładowo jest to „Dzień Odnowy i Relaksu w Spa”, lub „Czekoladową rozkosz”. Dla
Panów polecamy „Męską Odnowę w Spa”. Dodatkowo nasi Klienci mogą po prostu
zakupić bon na pojedynczą usługę: manicure, stylizacje włosów, czy któryś z najbardziej
popularnych teraz zabiegów na ciało jak: Icoone.

Rabaty
W dziale pielęgnacji ciała
6 zabiegów (płatne z góry)

10% rabatu

12 zabiegów (płatne z góry)

15 % rabatu

Naszą Ofertę Wzbogacają
Organizacja eventów
Imprezy dla firm, szkolenia, wieczory panieńskie, inne uroczystości
np. urodziny, imieniny itp.
Proponujemy:
- Wynajem Sali,
- Organizacje spotkań tematycznych,
- Pełną obsługę imprezy: pomysł spotkania, scenariusz, catering, oprawę artystyczną.

Konsultacje

Czas (min)

Cena (PLN)

30
Bezpłatna konsultacja wywiad połączony z ustawieniem programu zabiegów.

75

120,-

Krótki masaż z oceną kondycji ciała i ustawieniem indywidualnego programu zabiegów.
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