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Odmładzanie
Mezoterapia multiigłowa z wysokiej jakości
odpowiednio dobranym koktajlem
Twarz – 300 zł + cena koktajlu
Szyja, dekolt – 300 zł + cena koktajlu
Twarz, szyja dekolt – 450 zł + cena koktajlu
Ceny pakietów ustalane są indywidualnie.
Redermalizacja (przebudowa) skóry
GLOW X9 – 350 zł
Autorska procedura odmładzająca
– od 250 do 400 zł
Mezoterapia mikroigłowa
Twarz, szyja - 220 zł
Pakiet 4 zabiegów - 750 zł + zabieg
odmładzający dłonie gratis
Twarz, szyja, dekolt - 300 zł
Pakiet 4 zabiegów - 1000 zł + zabieg
odmładzający dłonie gratis

Zmarszczki
Infuzja tlenowa - peeling, ampułka, maska,
masaż dermotlenowy z wykorzystaniem
wysoko stężonego tlenu - 200zł
Infuzja tlenowa z dodatkowym płatem
biocelulozowym i barem tlenowym - 270 zł
Mezoterapia bezigłowa – peeling, ampułka,
maska, krem – 160 zł
Fala radiowa – twarz, szyja – 160 zł
Okolica oczu / szyja, podbródek – 100 zł
Kosmetologia estetyczna
Stymulator tkankowy
Twarz – 850 zł
Szyja, dekolt – 850 zł

Pielęgnacja twarzy
Klasyczny zabieg pielęgnacyjny – peeling,
ampułka, masaż twarzy, szyi i dekoltu,
maska algowa – 160 zł
Pielęgnacja specjalistyczna na wybrany
problem – od 160 do 250 zł
Masaż twarzy, szyi, dekoltu – 60 zł
Ceremonie łączone, autorskie – cena
ustalana jest indywidualnie
Trądzik
Kwasy medyczne - od 150 do 200 zł
Kwas ferulowy - 200 zł
Mikrodermabrazja - ampułka , maska
wyciszająca, krem - 150 zł
Oczyszczanie manualne - 130 zł

Oprawa oka
Henna brwi z regulacją – 35 zł
Henna rzęs – 30 zł
Henna rzęs i brwi z regulacją – 50 zł
Regulacja brwi – 20 zł
Maska regenerująca na brwi – 45 zł
Dłonie – manicure
Manicure japoński, odżywczy – 50 zł
Manicure z parafiną – 50 zł
Parafina na dłonie – 30 zł
Przedłużanie – żel na formie – 100 zł
Żelowanie naturalnych paznokci – 90 zł
Korekta ze zmianą koloru – 85 zł
Manicure hybrydowy – 75 zł

Stopy - pedicure
Pedicure Calluspeeling Mavex – 130 zł
Pedicure Calluspeeling Mavex z malowaniem
hybrydowym – 180 zł
Pedicure frezarkowy – 90 zł
Pedicure frezarkowy z malowaniem
hybrydowym – 150 zł
Pedicure hybrydowy – 80 zł
Depilacja woskiem
Pachy – 35 zł
Wąsik – 15 zł
Brwi – 20 zł
Broda – 25 zł
Cała twarz – 50 zł
Przedramiona – 40 zł/ ramiona – 40 zł/
całe ręce 70 zł
Łydki z kolanami – 60 zł/uda – 50 do 70 zł/
całe nogi – 110 zł
Bikini podstawowe – 40 zł/
pogłębione – 50 do 90 zł
Depilacja brazylijska – 100 zł
Pośladki – 40 do 50 zł

Pakiety SPA
Ekstremalne nawilżenie – 220 zł
Zabieg na twarz z mikrodermabrazją i kwasem
hialuronowym, masaż twarzy, szyi i dekoltu,
rozjaśniająco-odmładzający zabieg na dłonie
z kwasami

Chwila dla niego – 210 zł
Zabieg nawilżająco - oczyszczający na twarz, masaż
pleców, manicure

Wyjątkowy prezent – 220 zł
Specjalistyczny, odpowiednio dobrany specjalnie dla
Twojej skóry zabieg, masaż twarzy, szyi
i dekoltu, manicure SPA dla dłoni z masażem dłoni

Hollywoodzkie spojrzenie – 160 zł
Zabieg odmładzający na okolice oczu (z kolagenem
i algami), henna brwi z regulacją, SPA dla dłoni lub
stóp z masażem

Gotowa na wakacje – 240 zł
Pedicure i manicure z masażem i malowaniem
hybrydowym i filiżanką aromatycznej kawy (herbaty),
nawilżająca maseczka na twarz
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