Zacznij od podstawy –„ Moc oczyszczania”
Podstawowy zabieg oczyszczanie skóry

130 zł/ 150 zł

Dobieramy po zdiagnozowaniu skóry, ze specjalistyczną pielęgnacją, bez
masażu

Oczyszczanie + masaż + maska
Oczyszczanie pleców
Ultradźwięki – peeling kawitacyjny
Usunięcie 1 prosaka
Mikrodermabrazja diamentowa
Oczyszczanie na bazie kosmeceutyków Environ

150 zł/ 180 zł
80 zł/ 140 zł
50 zł
8 zł
30 zł/ 250 zł
130 zł / 170 zł

„Siła odnowienia”
Zabieg nawilżający na bazie aloesu

180 zł/ 240 zł

przeznaczony dla skory odwodnionej, pozbawionej jędrności skłonnej do
złuszczania się, z osłabioną barierą hydro-lipidową

Mini zabieg odświeżający
Szybkie odświeżenie skóry obejmuje peeling i maskę, dobraną indywidualnie
do potrzeb skóry każdego klienta

BIOLOGIQUE RECHERCHE

50 zł/ 100zł

Lift C.V.S. - Zabieg liftingujący

280 zł/ 350 zł

Soin Lissant - Zabieg wygładzający

280 zł/ 350 zł

MC 110 - Zabieg wypełniający zmarszczki

230 zł/300 zł

Doskonały zabieg napinajacy, poprawia owal twarzy, działa
przeciwzmarszczkowo. Masaż Jacketa intensywnie pobudza mięśnie
twarzy, skóra jest lekko złuszczona i intensywnie wygładzona
Zabieg przeznaczony jest dla skóry osłabionej, zmęczonej oraz
pozbawionej witalności, sprężystości i kolorytu. Oczyszcza skórę i
zamyka pory, dlatego polecany jest również dla skóry łojotokowej. Maska
ma właściwości liftingujące i ujędrniające. Pozostawia skórę odświeżoną,
dotlenioną i dobrze nawilżoną.

Zabieg złuszczająco – napinający, powoduje modelaż owalu twarzy,
przyśpiesza regenerację naskórka, daje efekt mocnego dotlenienia skóry.
Łączony ze specjalistycznymi maskami silnie stymuluje rozleniwioną skórę
pobudzając do absorpcji składników podawanych w trakcie zabiegu.

Bio - magic - Zabieg regulująco-rozświetlający

150 zł/250 zł

BANKIETOWY
Zabieg przeznaczony jest dla skóry osłabionej, zmęczonej oraz
pozbawionej witalności, sprężystości i kolorytu. Oczyszcza skórę i
zamyka pory, dlatego polecany jest również dla skóry łojotokowej. Maska
ma właściwości liftingujące i ujędrniające. Pozostawia skórę odświeżoną,
dotlenioną i dobrze nawilżoną.

Cold Mask - Zabieg regulująco-łagodzący

170 zł/250 zł

Vivant - Zabieg przeciwtrądzikowy

120 zł/200zł

Intensywnie wyciszający podrażnienia, zabieg na bazie „zimnych alg”,
wzmacnia barierę hydro – lipidową skóry
zabieg oczyszczający i napinający skórę. Równoważy i rozświetla cerę,
dając uczucie niezwykłej świeżości. Zabieg przeznaczony jest przede
wszystkim dla skóry łojotokowej, ziemistej i mało napiętej. Reguluje
wydzielanie sebum, pozostawiając skórę czystą i matową.
Zabieg Vivant ujędrnia skórę i przyspiesza jej regenerację. Cera staje się
rozjaśniona i ujednolicona, a niedoskonałości skóry znikają.
TERAPIE ŁĄCZONE NOWA GENERACJA ZABIEGÓW
Zastosowanie terapii łączonych pozwala na osiągnięcie bardziej
spektakularnych efektów, których nie bylibyśmy w stanie uzyskać stosując tylko
jedną technikę . Kombinacja zabiegów jest zawsze dobierana indywidualnie.
Można zastosować kuracje działając precyzyjnie na wybrany problem lub
ogólnie poprawiając kondycję i wygląd skóry. Dobierając różne metody i łącząc
je uzyskujemy optymalne efekty.
Terapie łączone najczęściej obejmują połączenie technik peelingów,
ultradźwięków, jontoforezy, mikronakłuwania, masażu. Dodajemy do nich
intensywne preparaty o wysokiej skuteczności działania. Właściwie dobrane i

250Zł/ 550zł

systematycznie wykonywane mogą o wiele lat opóźnić potrzebę zastosowania
bardziej inwazyjnych zabiegów. Poprawią funkcjonowanie skóry, która nabiera
blasku i świeżości, a kolejne zmarszczki pojawią się zdecydowanie później.
Wzrasta nasza samoocena i poprawia się samopoczucie.

DERMA QEST
Peptydowy Peeling Bio - Mimetyczny DermaQuest™
Z POCHODNĄ TOKSYNY BOTULINOWEJ [10%] I AHA [40%].

250 zł/330 zł

Peeling Dyniowy DermaQuest™
Z WYCIĄGIEM Z DYNI [40%], AHA [20%] I BHA.

200 zł/ 350 zł

Peeling Mango DermaQuest™
Z KWASEM MLEKOWYM [30%] ORAZ KOMÓRKAMI
MACIERZYSTYMI Z POMARAŃCZY.

220 zł/ 350 zł

Skin Brite Peel DermaQuest™
Z INHIBITORAMI TYROZYNAZY I CZYSTYM RETINOLEM [4%].

220 zł/ 350 zł

280 zł/ 450 zł

Micro Roller System DermaQuest™ 0.3, 0.5 lub 1mm + czysty
retinol [4%]
Terapia MicroRoller System DermaQuest™ Skin Therapy wykonywana
jest za pomocą specjalnie zaprojektowanych urządzeń przeznaczonych
do mikro nakłuć naskórka i skóry właściwej. Zabieg silnie regeneruje i
stymuluje skórę dzięki czemu zwiększa jej jędrność i
elastyczność. Retinol [4%] -czysta forma witaminy A jest niezbędna do
prawidłowego formowania się i regulowania wzrostu komórek skóry.

Retinol to wielofunkcyjna substancja aktywna, która jest polecana
zarówno w przypadku walki z trądzikiem u młodszych osób, jak i na
zmiany wywołane procesem fotostarzenia skóry w przypadku cery
dojrzałej oraz jako składnik zapobiegawczy pozwalający przedłużyć
młodość komórek skóry. Retinol jest jednym z najsilniejszych
składników aktywnych działających przeciwzmarszczkowo i
przeciwstarzeniowo.

ENVIRON - DERMOKOSETYKI
LECZENIE TRĄDZIKU RÓŻOWATEGO, NERWICY NACZYNIOWEJ,
STANÓW ATOPOWYCH SKÓRY
Celem kuracji jest wyciszenie i uspokojenie skóry, wzmocnienie
osłabionych naczyń włosowatych oraz pogrubienie naskórka, co
powoduje, że zmiany stają się mniej widoczne. Zmniejsza się
zaczerwienienie, podrażnienie i szorstkość skóry. Zaleca się wykonanie
serii zabiegów Jono – i sonoforezy przy jednoczesnym stosowaniu w
domu kosmeceutyków Environ® Leczenie trądziku różowatego Zabiegi
profesjonalne redukują stany zapalne i szorstkość skóry stosując
jonoforezy witaminowe oraz jonopeelingi Lacpamgel . Dzięki temu
następuje obkurczenie i wzmocnienie ścian naczyń włosowatych, przez
co zmniejszony zostaje obrzęk i skutki podrażnień skóry.

180 zł/ 250 zł

KOREKTA BLIZN
Na świeże blizny zalecamy kurację domową z wykorzystaniem
kosmeceutyków Environ® zawierających lecznicze dawki witaminy A i
C oraz specjalistycznego żelu na blizny SCAR SCIENCE. Dzięki
aktywnym formom witamin ubytki skórne ulegają wypełnieniu, keloidy
stają się mniej widoczne. Naskórek ulega pogrubieniu i w efekcie
dochodzi do regeneracji blizn.

JONOFOREZA I SONOFOREZA

Zabieg regenerujący – SERUM C- QELL
Zabieg ten jest polecany szczególnie osobom o wiotkiej i luźnej skórze,
z widocznymi oznakami starzenia się twarzy, szyi i dekoltu. Aby

80 zł/ 170 zł

uzyskać zadowalający efekt poprawienia struktury skóry, silnego jej
napięcia i ujędrnienia, wykonujemy zabiegi jonoforezy przy użyciu
serum C- Quel, Intensywnej Kuracji Retinolowej (seria 10 zabiegów).

230 zł/ 350 zł

Zabieg głęboko regenerujący z Wit. C
Zabieg dobierany jest indywidualnie do klienta. Dzięki zawartości 20%
witaminy C następuje obkurczenie uszkodzonych naczynek, redukcja
obrzęków i silne napięcie zwiotczeń, a skóra nabiera zdrowego
kolorytu. Zabieg ten można z powodzeniem łączyć z
mikronakłuwaniem rolką roll-cit.

200 zł/ 300 zł

Intensywna kuracja retinolowa
Intensywny zabieg polecany szczególnie osobom o cienkiej, wiotkiej i
luźnej skórze, z widocznymi oznakami starzenia. Nadaje skórze
młodszy wygląd, zwiększa jej sprężystość, elastyczność i gęstość,
poprawia napięcie. Doskonale niweluje oznaki upływającego czasu oraz
zniszczenia posłoneczne, pogrubia naskórek, redukuje zmarszczki,
przebarwienia oraz blizny, pojędrnia i wygładza.

190 zł/ 280 zł

Roll Cit- odmładzanie XXI wieku
To zabieg z zastosowaniem kosmeceutyków Environ oraz specjalnie
zaprojektowanego obrotowego wałka z igiełkami. Dzięki temu
wchłanianie odżywczych substancji jest znacznie większe. Twoja skóra
zostanie szybko i skutecznie zregenerowana oraz odmłodzona.

Labolatorium Filorga
Criolift

450 zł/ 600 zł

Leczenie zimnem. Zimno wpływa bezpośrednio na poprawę
mikrokrążenia w skórze. Zabieg Cryolift wykonujemy strefowo,
wprowadzając preparat kolejno na twarz, szyję i dekolt. Cryolift jest
przede wszystkim zabiegiem regenerującym i liftingującym skórę w
miejscach narażonych na grawitacyjne starzenie się skóry, dlatego
koncentrujemy się na dolnych partiach tj. owal twarzy, policzki, szyja i
dekolt.
Zabieg Cryolift przeznaczony jest dla każdego rodzaju skóry bez względu
na wiek a najlepiej widoczne efekty obserwujemy przy skórach
zwiotczałych i zmęczonych.

250 zł/ 350 zł

Criolift + foterapia światłem LED
NAJNOWSZY TREND KOSMETYKI MEDYCZNEJ
NA KAŻDE PRAGNIENIE TWOJEJ SKÓRY - Terapia światłem i naturalny
lifting

300 zł/ 390 zł

LED - terapia światłem
Odmładzanie skóry - znakomity efekt ujędrnienia, poprawienia faktury,
kolorytu skóry, zmniejszenia ilości zmarszczek, poprawa owalu twarzy
osiągana przez zwiększenie produkcji kolagenu i elastyny, jak również
zwiększenie przyswajania przez komórki substancji czynnych,
zawartych w kosmeceutykach.

50 zł/ 200 zł

Leczenie trądziku pospolitego - oddziaływanie na porfiryny endogenne,
które biorą udział w wytwarzaniu wolnych rodników tlenowych,
niszczących Propionibacterium acnes, czyli bakterie odpowiedzialne za
powstawanie trądziku.
Leczenie stanów zapalnych skóry - przez swój wpływ na mediatory
reakcji zapalnych przyśpiesza wszelkie procesy gojenia skóry.

KOJĄCA MOC DOTYKU
Masaż firmowy twarzy +szyi + dekoltu
Masaż japoński z elementami Shiatsu
Chiromasaż

70 zł/ 120 zł
90 zł
100 zł

„UWOLNIJ SWOJE CIAŁO”
Masaż bańką chińską :
brzuch
Uda + pośladki
Uda + pośladki + brzuch
Całe ciało

40 zł
60 zł
80 zł
90 zł
90 zł

Masaż Balijski „Piat Bali”
Masaż ciepłą świecą :
plecy
Całego ciała

80 zł
140 zł

Masaż stemplami
plecy
Całe ciało

80 zł
140 zł

Peeling ciała
Body Warping

80 zł
140 zł

„SIŁA TECHNOLOGI” - aparatura
Darsonwal
Galwanizacja
Jonizacja
Ultradżwieki
Sonoforeza
Mikrodermabrazja
Cryolift
LED terapia światłem
Apilus

15 zł
25 zł
30 zł
50 zł
50 zł
30 zł
100 zł
50 zł
70 zł

elektroliza
elektrokoagulacja

10 min / 70 zł
10 min /70 zł
30 zł/ 80 zł

Elektrostymulacja

„UKOJENIE DLA ZMĘCZONYCH STÓP I DŁONI”
Pielęgnacja dłoni
Manicure SPA

35 zł

Opiłowanie i wypolerowanie paznokci, usunięcie skórek, peeling dłoni, krem

Malowanie na jeden kolor do usługi
Malowanie frencz do usługi
Malowanie paznokci
Obejmuje przygotowanie płytki ( zmycie starego lakieru, odtłuszczenie ),
lakier, utwardzacz

+ 15 zł
+ 20 zł
30 zł

Manicure Hybrydowy Alessandro – z trwałym lakierowaniem płytki
paznokciowej
Jeden kolor
French
Manicure Striplac lakier o trwałości do 10 dni, który nie odpryskuje i
który usuwamy bez użycia zmywacza. Manicure Monophase to rewolucja w stylizacji paznokci naturalnych
metodą światło utwardzalną. Monophase daje natychmiastowy efekt
suchych paznokci , dzięki czemu znacząco skraca czas wykonania
manicure i pedicure.
Lakiery Monophase charakteryzują się dobrą przyczepnością,
zwiększoną twardością i trwałością do 10 dni. Zastosowanie tylko dwóch
cienkich warstw koloru, bezpośrednio na płytkę daje wyjątkowo
naturalny efekt manicure i pedicure: gładki, elastyczny i połyskiem,
który usuwany jest bezinwazyjnie i ekspresowo już w 3 minuty. Lakier
Monophase jest bezpieczny dla naturalnej

Ściąganie trwałego lakieru Striplac/ Monophase

80 zł
90 zł
55 zł
50 zł

25 zł
50 zł

Zabieg „Uczta dla rąk” to zabieg dla skóry przesuszonej ,
spierzchniętej od detergentów , niskich temperatur. Niezwykle
przyjemny zabieg, który doskonale nawilża , uelastycznia i regeneruje
skórę dłoni. (peeling + maska+ masaż + parafina+ krem)

Peeling dłoni

30 zł
50zł

Zabieg „Owocowe SPA" zabieg regenerująco rozgrzewający na dłonie
(peeling + maska+ masaż+ krem) to chwila przyjemnego relaksu, działa
kojąco i odświeżająco .
Sprawia , że skóra jest idealnie gładka, miękka i odżywiona
cena: od 40 zł

STYIZACJA PAZNOKCI Alessandro
Przedłużanie / wzmacnianie paznokci metodą żelową
Korekta żelowa duża
Korekta żelowa mała
Malowanie na jeden kolor do przedłużenia / korekty
Malowanie frencz do przedłużenia / korekty
Ściąganie żelu
Rekonstrukcja złamanego paznokcia

120 zł/150 zł
100 zł
70 zł
+ 15 zł
+ 20 zł
50 zł
30 zł

PIELĘGNACJA SPECJALISTYCZNA STÓP
Pedicure leczniczy
Przywraca komfort stopom, wykonywany przy użyciu profesjonalnego sprzęt, ze
ścisłym zachowaniem przepisów higieny i sterylności. Pomaga pozbyć się uciążliwych
odcisków oraz dyskomfortu związanego z wrastaniem paznokci . Dobór kosmetyków
do zabiegu na podstawie diagnozy stanu skóry stóp oraz paznokci

85 zł

Usuwanie odcisków /modzeli
Korekcja wrastających paznokci:

30 zł/ 90 zł

Nałożenie klamry na wrastające paznokcie BS QUICK/ PODOFIX

85 zł
150 zł
15 zł
40 zł

Pedicure z nałożeniem klamry
Rurki protekcyjne
Rekonstrukcja płytki paznokciowej :
Zabieg wykonywany z użyciem masy światło - utwardzalnej Gehwol o właściwościach
przeciwgrzybicznych

Podcięcie wrastającego paznokcia + opatrunek

40 zł

ZABIEGI UPIĘKSZAJĄCE / PIELĘGNACYJNE NA STOPY
Pedicure kosmetyczny oparty na preparatach GEHWOL, LCN, SUDA

70 zł

Opracowanie zrogowaciałego naskórka na stopach , masaż stóp na preparacie
peelingującym , maska pielęgnacyjna dobrana w zależności od potrzeb skóry,
opracowanie paznokci u stóp
+ 15 zł
+ 20 zł
40 zł

Malowanie paznokci do usługi pedicure
Malowanie frencz do usługi pedicure
Malowanie paznokci u stóp
Obejmuje odświeżenie, przygotowanie płytki (zmycie lakieru, odtłuszczenie , lakier
utwardzacz

Malowanie paznokci u stóp wraz z opracowaniem płytki

60 zł

Obejmuje skrócenie i opiłowanie paznokci , wycięcie skórek, polakierowanie paznokci

Pedicure hybrydowy Alessandro z trwałym lakierowaniem płytki paznokcia
Jeden kolor
french

Żel na paznokcie u stóp

Striplac

lakier o trwałości do 10 dni, który nie odpryskuje i który usuwamy
bez użycia zmywacza. Monophase to rewolucja w stylizacji paznokci naturalnych metodą światło

130 zł
150 zł
100 zł
20 zł

15 zł

utwardzalną. Monophase daje natychmiastowy efekt suchych paznokci , dzięki
czemu znacząco skraca czas wykonania manicure i pedicure.
Lakiery Monophase charakteryzują się dobrą przyczepnością, zwiększoną
twardością i trwałością do 10 dni. Zastosowanie tylko dwóch cienkich warstw
koloru, bezpośrednio na płytkę daje wyjątkowo naturalny efekt manicure i
pedicure: gładki, elastyczny i połyskiem, który usuwany jest bezinwazyjnie i
ekspresowo już w 3 minuty. Lakier Monophase jest bezpieczny dla naturalnej
płytki, przygotowany według formuły „3Free” bez formaldehydu, toulenu i DBP.
Manicure i pedicure Monophase to innowacyjna stylizacja bez użycia lakieru
podkładowego i nawierzchniowego.
Zabieg rozgrzewający na stopy
Parafina na stopy
Peeling stóp

50 zł
50zł
35 zł

„ODKRYJ SWOJE PIĘKNO”
Henna pełna

30 zł

Henna brwi i rzęs z możliwością wyboru rodzaju i koloru, regulacja gratis

Henna brwi
Henna rzęs
Regulacja brwi

20 zł
20 zł
10 zł/15zł

Do wyboru regulacja tradycyjna przy pomocy pęsety lub woskiem

Makijaż
Makijaż dzienny
Makijaż próbny
Makijaż ślubny / wieczorowy
Lekcja makijażu
Kępki / sztuczne rzęsy

50 zł
60 zł
80 zł
100 zł
5 zł / szt

DEPILACJA woskiem
wąsik
broda
twarz
Pachy
ręce
bikini
Łydki / kolana/ uda
Plecy/klatka piersiowa
Linia brzucha

EPILFREE zabieg po woskowaniu ( bez Depilacji)
zmniejsza owłosienie nawet o 80%

20 zł
20 zł
25 zł
30 zł
30 zł
30 zł
45/55/100 zł
50 zł
15 zł/30 zł

TWARZ/ CIAŁO
Łuki brwiowe
Górna warga
Broda
Baczki
Szyja
pachy
Kark
Linia podbrzusza
Pas na klatce piersiowej
bikini

Całe ręce
Całe nogi
plecy

30 zł
30 zł
30 zł
40 zł
30 zł/ 40 zł
40 zł
50 zł
40 zł
50 zł
40 zł
100 zł
150 zł
100 zł

TERMOLIZA
Trwałe usuwanie zbędnego owłosienia aparatem Apilus
Zamykanie popękanych naczyń włosowatych aparatem Apilus

10 min./ 70 zł
10 min/70 zł

